Új lehetőség
a herpes simplex és papillomavírusok
okozta bőr- és
nyálkahártya-elváltozások
kezelésére.

A (nagyrészt) 1992-1998
között itt szenvedett

EVKÖNYVE
írták: a sötét és hosszú évek
Összerakták: a csoportok
Nagynehezen szerkesztgette:
a tördelőszerkesztő
(személyes biztonsága miatt
neve nem publikus)
Nyüstölte: Gerda (KOSZI!)
Lektorálta: Dr. Ledniczky András
(No Comment)
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SZTE Egyetemi Könyvtár
Egyetemi Gyűjtemény
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SZTE Egyetemi Könyvtár

J000701522

Az Egyetem vezetősége

Dr. Fráter Loránd
PROREKTOR

Dr. Dobozy Attila
REKTOR

Dr. Telegdy Gyula
OKTATÁSI
REKTORHELYETTES

Dr. Papp Gyula
TUDOMÁNYOS
REKTORHELYETTES
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Dr. Csanády Miklós
KILNIKAI
REKTORHELYETTES

Dr. Mészáros Tamás
Á OK Dékán

Dr. Szemere György
Á OK Prodékán

Dr. Bododsi Mihály
Á OK Dékánhelyettes

Dr. Varga Tibor
Á OK Dékánhelyettes

A Dékáni Hivatal
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Anatómia Szövet - és Fejlődéstani Intézet
- Az orgazmus az az élvezet, amiért érdemes a fajt szaporítani
- A ficánkolásra hajlamos szerveket a természet fékkel látta
el; ilyen a nyelv, a makk és a csikló.
- A Sorbonne professzora J.J. Couteau, Ő azon kevés ember
közé tartozik, aki okosabb, mint én. Na jó, vannak néhányan.
A két kezemen meg tudnám számolni.
Dr. Csillik
Bertalan
- Még maradt két percünk, akkor gyorsan leadom a középagyat...
Anekdota szinten hallottuk: A SZOTE konditeremben a professzorhoz odament egy húsagyú izomkolosszus:
- Mit csinálsz b...meg? Nem jól csinálod! Nem értesz te az
anatómiához!
- Engedje meg, hogy bemutatkozzam! Dr. L. Zs. vagyok, az
anatómia professzora!

Biofizikai Oktatási
Csoport

Dr. Liposits Zsolt

Orvosi Vegytani
Intézet

Dr. Ringler
András
„ ... .
.
- Galilei a pizzái
ferde
toronyból
dobálta a golyóit

Dr. Penke
Botond
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Orvosi Biológia Intézet
- Ezt a kis csuda portékát evvel az izével összekutyuljuk, az
egész miskulanciát megfuttatjuk ezen a szutykon, aztán
ebből az egész nyomorúságból megpróbáljuk kimutatni ezt a
micsodát.
Ezek után kifakadása a vizsgán:
- Miért mondják maguk mindig azt, hogy található, miért
nem mondják egyszerűen, hogy van?
Dr. Szabad
János

Élettani Intézet

Biokémiai Intézet

f?
l i h
Dr. Benedek
György

Dr. Dux László

Dr. Jancsó
Gábor

Kórélettani Intézet
- Most mit csináljak veled? Ez év
végén nem lesz elég! Hosszú forró
nyarad lesz!

Dr. Telegdy
Gyula

Dr. Lázár
György
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Pathológiai Intézet

Kísérletes Sebészeti
Intézet

- Ebből egy enzim
kerekedik, de ez
még korai!

Dr. Mikó Tivadar
Dr. Nagy Sándor

Mikrobiológiai Intézet
j
\

J
Dr. Gönczöl Éva

Dr. Béládi Ilona

Dr. Molnár
János

Dr. Molnár
József
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Dr. Duda Ernő

I I

Dr. Pusztai
Rozália

AITI-Belgyógyászati

Pharmacologiai

Intenzív Osztály

Intézet

Dr. Rudas
László

Dr

Papp

Gyu/a

Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet

Népegészségtani Intézet

Dr. Dési Illés

Dr. Forgács Iván
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I. sz. Belgyógyászati Klinika
- A hepatitises májsejt olyan, mint az öregember meg a szex: sokszor próbálkozik, néha
még össze is jön neki ...

Dr. Lonovics
János
- A legfőbb ártalom
még ma is minden
betegségben: az
orvos
- Na sorolja fel a 13
aradi vértanút!

Dr. Ferdinándy
Kond

Endokrinológiai Önálló Osztály és
Kutatólaboratórium

Dr. Julesz János

II. sz.

Központi Klinikai

Belgyógyászati

Mikrobiológiai

Klinika

Laboratórium

Dr. Csanády
Miklós

Dr. Nagy
Erzsébet

Központi

Szívsebészeti

Izotópdiagnosztikai

Önálló

Laboratórium

Osztály

t -

Dr. Pávics
László

Dr. Szécsi János
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Radiológiai Klinika
Kötelező
Irodalom:
Dosztojevszkij
(!): Háború és
Béke
Rejtő Jenő
összes művei
Dr. Csernai
László

Dr. Fráter
Loránd

Dr. Palkó András

Sebészeti Klinika
- A női nemi
szervek feladata: a menstruáció

Dr. Balogh
Ádám

Dr. Baradnay
Gyula

Dr. Farkas
GYula

Onkoterápiás

Fül-Orr-Gégészeti

Klinika

Klinika

Dr. Czigner Jenő
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Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Dr. Kovács
László

r\
r

Dr. Gellért János

á i

l l f l

Dr. Herczegh
János

Dr. Resch Béla

Ortopédiai Klinika

Országos
Mentőszolgálat

/ ^

- A csípőabductlo csökkenését
a nők hamarabb
észreveszik

ÉIÉ
Dr. Mészáros
Tamás

- Csak odamegyek és ütök
- Rögtön
lelövöm és
intubálom

Dr. Simon
Marianna

12

Urológiai Tanszék

Bőrgyógyászati
Klinika
K-

Dr. Dobozy Attila

& •

Dr. Pajor
László

Dr. Kiss Attila

Dr. Húsz Sándor

- A bőrgyógyászati betegekkel
nem kell kesztyűs kézzel bánni!

Szemészeti Klinika

Dr. Hammer
Helga

Dr Kolozsvári
Lajos

Traumatológiai

Véradó Állomás

Klinika

Dr. Simonka
János Aurél

Dr. Gál György
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Gyermekgyógyászati Klinika

1

i

- A gyereket nem csak
olyankor kell mellre tenni
ha éhes, hanem akkor is,
ha csak jól akarja érezni
magát...
- Ugye fiúk, milyen jó !?

Dr. Pintér
Sándor

Dr. László
Aranka

Dr. Virágh István

I É

Dr. Turi Sándor

Dr. Füzesi
Kristóf

Ideg- és Elmegyógyászati Klinika
- Mi van a
hipochonder sírjára írva?
- Na ugye!

i

I
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Dr. Janka Zoltán

Dr. Vécsei
László

14

Dr. Járdánházy
Tamás

Igazságügyi
Orvostani Intézet

Tüdőgyógyászati

Dr. Varga Tibor

Dr. Kraszkó Pál

Orvosi Genetikai

Idegsebészeti

Intézet

Klinika

Dr. Szemere
György

Tanszék

I

Dr. Szabó János

- Álljon meg a nászmenet, farka
van a menyasszonynak!
-Tetszik tudni?...
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Dr. Bodosi
Mihály

Orvosi Informatikai

Idegennyelvi

Intézet

Lektorátus

Dr. Hantos
Zoltán

Dr. Demeter Éva

Testnevelési

Családorvosi Intézet

Csoport

és Rendelő

Dr.

Dr. Hajnal
Ferenc

Rédlijózsef

Fogászati és Szájsebészeti Klinika

Dr. Mari Albert

Dr. Fazekas
András
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Dr. Kovács
Ádám

ÉVFOLYAMKIRÁNDULÁSOK KÉPEI ...
(EGER, PÉCS)
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Itt még szolidan

Álmodozom egy éjen át...

Itt már kicsit ködösek voltunk
(Á la poroltó ...)
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Álmodozom egy (másik) éjen át...

Kicsi a rakás
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V. évben Pécsett

Gyere, picim !
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SZÍVÁS 1996

isi

Csipet csapatunk ...

Izomagyak?

Besenyő Család:
Evetke - Csórja Klaudia
Pistabácsi - Dimák Sada
Irénke - Lóczi Gerda
Margit - Gáspár Tamás
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Kazella Rita
Lilla

Győri Blanka

Nédó Erika

Nemesvári
Ágnes

V
tói
Szabad Gábor

Mária

1
r

^

Szűcs Ildikó
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Kószó Balázs

r

így kezdtük

(Kószó Balázs, Rácz Csaba, Szabad Gábor, Annus János Kristóf
Pataki Krisztina, Paprika Dóra, Nédó Erika, Lengyel Elsbeta, Przygóczki
Mária, Győri Blanka, Szűcs Ildikó, Kazella Rita Lilla)

Túlélők

(Paprika Dóra, Győri Blanka, Kószó Balázs, Kazella Rita Lilla,
Nemesvári Ágnes, Nédó Erika, Annus János, Szabad Gábor,
Przygóczki Mária, Szűcs Ildikó)
25

Bevezetésként - A lusta csoport
Az l-es csoportot nem a véletlen hozta össze. Itt a felvételikor már mindenki rendelkezett a diplomához elégséges nyelvvizsgával, amivel tökéletesen elégedett is
volt. E jóleső érzés ára a „lusta csoport" jelző lett.

Anatómia
Lakkos köröm
Eligazítás életünk első bonctermi gyakorlatán:
Ice-Ice Baby rémesen meredt a lányokra...
- A körmöket pedig tilos lakkozni!
...csupán az a kár, hogy mindezt vérvörös műkörmökkel felfegyverkezve közölte.
Csontozás
Balázs és Jancsi nagy lendülettel akarták bevenni az anatómia fellegvárát, lelkesen
vállalkoztak boncolásokra. Az első óra végén Berci gyakvezérünk rákérdezett:
- Srácok, sikerült megtalálni a szalagokat?
Azok elképedve kérdeztek vissza:
- Na ne, hát nem kicsontozni kellett?
Az első

próbálkozás...

Anatómia gyakorlaton Erika és Gábor könyékig matatott a penészedő formalinos
hullában.
Erika: Balázs! Van egy zsebkendőd?
Balázs: Sajnos nincsen.
Erika: Akkor kivennéd a farzsebemből?
Balázs: Á, nem merem.
Teltek múltak az évek, a szerepek is felcserélődtek: most Balázs kergeti Erikát!
Ideális nő
Mit tudnak a srácok a női testideálról? Hát semmit! Dóra és Blansi egy kövér és
felettébb zsíros felkar boncolása során jegyezték meg:
- Ha időnként fel is szedünk pár kilót, az abszolút nem számít, de mire felkerülünk
az asztalra, mindenképpen újra tökéletes formában kell lennünk.
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Oszlopdiagram
Az anatómia nem tartozott a csoport erősségei közé, főleg a Liposits-féle hatalomátvétel után. Ez az új „rendszer" előszeretettel készített oszlopdiagramot a demonstrációk csoportátlagából. Egy Tóth Lajos féle agy-demó után egyszerűen nem
ábrázolódott a csoport. Igazi hiba volt az alapvonalat 0 helyett l-re tenni!
A helyzet azonban koránt sem volt ilyen tragikus. Egy valaki megszerezte a sikert
jelentő kettest! Azóta Ő, Balázs számít a csoportban az „igazi férfinak".
Latin
Nevezéktan
Rácz Csabit a latin nyelv nagy tudora egyszerűen Tsabinak hívta. Ezt a külvilággal tudatni akaró lányok minden óra végére gondosan ráírták Csabi nyakára, valahogy így: TSABI.

Kémia
A kígyóbűvölő
Erika elment a gyakvezérhez, Szabó Andrishoz, indexet aláíratni. Andris szokásához híven gyors és lényegretörő volt:
- Aláírom az indexed, ha megsimogatod a kígyómat!
(Ijesztően hosszú és vastag kígyója volt...
- e g y piton.)

Biológia
Tudatzavar I.
Kár, hogy a pszichiátria és a biológia gyakorlatok időben olyan távol vannak. Talán könnyebben megértettük és megbarátkoztunk volna a biológia gyakorlatvezetőnkkel.
Első gyakorlatunkat ő is bemutatkozással kezdte:
- Nagy Istvánnak hívnak.
Kicsit elgondolkozott, majd újra bemutatkozott:
- Nagy Zsolt vagyok.
Na ilyenkor meg mi van?
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Tudatzavar II.
Identitászavarral küzdő gyakorlatvezetőnk a csoportot is megzavarta. Bazsi és Jancsi párosa az egyik gyakorlaton a világ megváltására készült. Nagy igyekezetük
hevében azonban rossz témát tanultak meg. Munkájuk gyümölcse így csak egy
nagy fa lett...
Pathologia
A zuhany
Feladat: Vese kivétele
Hidegsebész: BB
Helyszín: Patho boncterme
Eredmény: Hideg zuhany a szemben állókra
Oka: Polycystás vese
Következmény: Könnyek - fürdés - nevetés (Dóri és Szabad Gabi)
Mikrobiológia
Lappangás
Mikrobiológia gyakorlat, tombol az unalom. Balázs Szabad Gé mellett ülve szorgalmasan Jegyzetel", majd a szembenülőknek felmutatja a végeredményt:
Egy nyíl, mely Sz.G.-re mutat, a végén egy szó: INKUBÁL

Belgyógyászat
Anamnézis
Ági és Erika anamnézist vesz fel. Arra kíváncsiak, vajon van-e a betegnek nycturiája:
- Ki szokott-e menni este pisilni?
- Hát nálunk bent van a WC! - Hangzik a felháborodott válasz.
BB
Pár félévet velünk töltött egy mongol fiú, Bajardold B. Nagy szégyen, de a vezetéknevét soha nem tudtuk megjegyezni. Azonban bel gyakvezetőnk, Benkő Sándor doktor vagy ismertebb nevén nyuszi doktor számára a Bajar is nehézséget jelentett. Számára mindörökre Dzsingiszkán maradt.
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Sebészet
Első félév - a nagy találkozás I.
Ági találkozása Leindler doktorral az első gyakorlaton...
- Maga mi akar lenni?
- Pszichiáter.
- Ilyen szemekkel az én pszichiáterem is lehetne!
Mire Ági Erikának:
- Szerinted ezt vegyem ajánlatnak?

Második félév - a nagy találkozás II.
Tavaszi szünet utáni első gyakorlat. Ménesi doktor Ágihoz szól:
- Engedje meg, hogy bemutatkozzam. Mi még nem találkoztunk. Én vagyok a gyakorlatvezetője.
Második félév - a nagy találkozás III.
Káosz az öltözőben. Több csoport is keresi elveszett köpenyeit, míg a gyakorlatvezetők elveszett csoportjaikat. Vangel doktor a tömegből kimagasodva kémleli a
diákságot. Nagy örömmel kiragadja a tömegből, majd magához öleli Dórit. Ezt követően ekképpen szól:

A csoport cicái
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- Te az én csoportomba jársz.
Mire a meglepetésből felocsúdva Dóra:
- Nem, te a 2-es csoport gyakorlatvezetője vagy... de már szeptember óta.
Vizsga
Jancsi utolsó vizsgájaként sebészetből kollokvál a II. Kórházban Baradnay professzornál. A vizsga jól sikerült, utolsó kérdésként a prof:
- János, ha egy virgo jobb alhasi fájdalmakkal fordul Önhöz, milyen differenciáldiagnosztikai kérdések merülnek fel?

Néha úgy hiányzik a marihuána, mint a hercegnőnek a Don Jüanja
Jancsi gondolkozik egy kicsit, majd keservesen visszakérdez:
- Professzor úr, tisztelettel megkérdezném, mi az a virgo?
- Ja persze, maguk fiatalok ilyen betegséggel ma már csak elvétve találkoznak.
Nyár - a nagy meglepetés
Eszményi évfolyamtársunk (Péter) „konzíliumot" kért Ágitól és Erikától egy bonyolult eset kapcsán. Idézet a kórlapból:
„A beteg scrotumában jól körülhatárolt elváltozás tapintható."
(Vajon mi lehetett?)
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Szülészet-nőgyógyászat
Ismétlés a tudás anyja...
Nőgyógyászat gyakorlaton a fantom szobában. Sávay doktor „önként" vállalkozóként kijelölte Blansit bimanuális vizsgálat elvégzésére. Blansi nekikészülődik, de
a célt megpillantva megtorpan. Erre Sávay doktor:
- Csak ahogy szoktad!
Ortopédia
Halkszavú lányok, Rita és Marcsi, veszik fel a nagyothalló bácsi anamnézisét ortopédia gyakorlaton:
- Szokott ropogni a térdízülete?
- Tessék?
- Ha mozgatja a térdét, szokott-e ropogást érezni?
- Nem értem.
Gyakvezérünk, Gyetvai András mondhatni elüvölti magát:
- Aztán rücsögni szokott-e a térde?
- Szokott hát.
Gyógyszertan
Leprán István csendesen bejön az előadóba, hosszasan rendezgeti a fóliáit, melyeken általában összefoglaló táblák és az anyaggal kapcsolatos rövid tőmondatok
vannak. Ezeket a maga sajátos stílusában, monoton hangon, rendszerint egyhelyben állva (másfél óra!) magyarázza el. Ildi egy szokatlan, ismeretlen eredetű megjegyzésre lesz figyelmes: „Ismét mediterrán hangulat.".
Radiológia
„Az ábrák egymásutánisága a folyamatográfía."
Fertőző betegségek
„Leptospirosisban pszichomotoros zavara lesz a betegnek. De ezt úgy képzeljék el,
hogy huligánná válik."
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Szemészet
ÁKI-MÁKI
Egy olyan gyakorlatvezető ars poeticája aki nem rajong a csoportért, és a csoport
sem ő érte:
„El kellene gondolkozni végre azon, hogy ki van kiért!"
Fül-Orr-Gége
Történetek az I/b csoport gyakorlatvezetőjéről (ha valaki nem tudná, Rovó doktorról van szó):
Alapszabály I.
Gégetükrözés előtt a tükröt felmelegítjük, majd palmométerünkkel ellenőrizzük
hőmérsékletét.
Alapszabály II.
- Az orr endoszkópos vizsgálata előtt el kell érzésteleníteni az orrnyálkahártyát kokainos spray-vel.
Kétszer befúj a beteg orrába.
- Persze célszerű ezt úgy végezni, hogy előtte levesszük a kupakot.
Leveszi a kupakot és ismét befúj párszor az orrba, majd döbbenten rámered az üvegen lévő feliratra:
- Ez meg mi?
Az egyéb kategória...
Copf
Annus Jancsi copfja mindig csodálatunk tárgyát képezte, ezért állandó figyelemmel kísértük alakulását. Erika próbálkozott a büszke gazda megkörnyékezésével:
- Vágjunk a hajad végéből másfél centit Jancsi!
- Nem, nem engedem. - Tiltakozott Jancsi.
- De igen.
- De nem.
Balázs a távolból:
- Miért? Nagy lófarkat szeretnél?
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Ekkora volt - van - és lesz!??!
A fityó
Kedvenc autója is van a csoportnak: Erikáék kis narancssárga Polskija (az új rendszáma: CKR, jelentése: cukorka). Néhány jókedvű útra elvitt minket a városban.
Csak a Szabad Gabit ne engedje senki a volánhoz ülni. A JATE klubnál úgy kerülgette a gyalogosokat, mintha csak a lován (értsd kerékpár) ülne. Hogy az autóban
ülő lányok miért fogják be a szemüket? És az Erika vajon miért sikít a hátsó ülésen? Ha meg akarjátok tudni, menjetek el ti is egy fuvarra!

A mi autónk
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Papamaci sorozat
Bevezetés
Ismeritek a Szabad Gabit? Belgyógyászat gyakorlaton jobb „beteg" nem lévén a
csoport néhány hölgy tagja őt vizsgálta az öltözőben. A ház egyik orvosnője épp
arra járt:
- Ki ez az astheniás fiatalember?
Ekkor változott meg számunkra az astheniás testalkat definíciója.
Tárgyalás - első rész
Gábor, a szerintünk nem éppen astheniás alkatának fenntartása érdekében bármit
megtesz. Ő a csoport híres nagyevője. A SZOTE büfé klasszikus óriás kakaóscsigájával is „kikezdett". Azt hitte, képes egészben befalni egy csigát. De gömbbé
formálva is 2 falat lett belőle. Bár a látvány egyedi volt, azért az igazi csiga-bölcsességet ő sem változtathatta meg: „Lassan járj, tovább érsz!"
Tárgyalás - második rész
A Szabad család gyümölcsbeszerzéséről a biológus apuka gondoskodik. Csakis
bioalmáról lehet szó. Milyen az? Ezt akkor értettük meg, amikor halálra vált arccal figyeltük, amint Mr. Féreg és járatai eltűnnek Sz.G. szájában.

Hamm bekaplak
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Befejezés
Szabad Gabiről még akartunk pár dolgot írni, de Erika közbeszólt:
- Elég már, olyan lesz lassan, mint az Isaura.

Papamaci aranyélete
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Bense Nóra

Bíró Sándor

Schmidt Helga

Somogyi Zsolt

Lédeczi Noémi
Lilla

í \
r

Tóth Enikő
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így kezdődött a buli

Bense Nóra, Bíró Sándor, Csap László Attila, Kozák Tibor,
Lédeczi Noémi Lilla, Mezős Noémi, Németh Balázs, Püspök
Szilvia, Schmidt Helga, Somogyi Zsolt, Salamon Mónika, Tajti
Tamás, Tóth Enikő.
Akik megunták a táncot:
Csap László Attila:
Neki mindig a gyakorlat utolsó percében volt egy kérdése, amire a válasz legalább
egy negyed óráig tartott, eközben a válasz helyett inkább az eltorzult arcokat kémlelte.
Kozák Tibor:
Helga összetörte a szivét, és elmenekült Debrecenbe.
Mezős Noémi:
A patológia, és a kórélettan tantárgyak egy kicsit megfeküdték a gyomrát.
Németh Balázs:
Kórélettan EKG demó után belgyógyászat EKG-ra kontroll csoportot kerestek.
Balázs egyből jelentkezett, mire a csoport az EKG-t látva egyből felkiáltott: ez egy
tipikus jobb s? blokk. És igazuk volt.no De ez persze nem volt elég arra, hogy a

Balázs abbahagyja a cigarettázást. Most az eset ott tart, hogy egy bal anterior
hemiblokk is társul hozzá. Várjuk a további fejleményeket. Balázs amikor félévkor megtudta, hogy Tóth Lajosnál vizsgázik, végső elkeseredésében a WC-ajtóhoz
folyamodott. Amikor kifelé tartott a WC-ből Tóth Lajos éppen befelé jött, és úgy
orrbavágta az ajtóval, hogy a szemközti falnak esett.
Püspök Szilvia:
A helminthek királynője. Első csoportvezetőnk. Miután leváltottuk, száz lóerős
seprűjéről átkot szórt a leendő csoportvezetőkre. Az áldozatok Csap Laci, és Salamon Móni lettek,, az átok pedig félévismétlés . ("Sajnos" magát sem hagyta ki belőle.) Épp ideje volt évfolyamot váltani, ott talán még hisz neki valaki. Az átok
Helgánál tört meg, igaz csak egy paraszthajszálon múlt. A csoportja szeretne még
sok mindent írni róla, de hely hiányában csak annyit, hogy a szüleinek boldog
hosszú életet kívánunk.
Salamon Mónika:
Tartása a múlt század úri szalonjait idézi. Kezdetben a csoportbulik egyedüli színhelyeit jelentette Mónika lakása, de sajnos csak este tíz óráig, mivel ekkor kezdődött minden héten menetrend szerint a SZOTE klub, és a vodka narancs. Ott már
a század elvárásainak megfelelően viselkedet... Ennek hamar férjhezmenetel lett a
vége. Móni és Balázs mikrobi gyakorlaton el lettek küldve a melegszobába, hogy
megfigyeljék az inkubációt, kettesben. Mikor visszajöttek, kérdezte a gyakorlatvezető: meséljétek el miiven volt!
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Átutazók a csoportban:
Őze Ágnes:
Egy évig volt csoporttársunk. Barátja hívó szavára átment az angolosan hasonló
nevű egyetemre (SOTE).
Maiga Yacuba Ali (Jacobs):
Igazi színfolt volt a csoportban, a szó szoros értelmében. Ha nyertünk volna a lottón, akkor meglátogattuk volna Maliban, és megismerkedhettünk volna a bambára nyelvvel. Sajnos mire megtanultuk a nevét, már el is hagyott minket.

Drága kis buksim
A jelenlegi csoport:
Helga: Jelenlegi csoportvezetőnk. Rajta nem fogott az átok. Meg is tettünk mindent azért, hogy elűzzük.

Ördögűzés
40

Helga a legsnasszabb szemüvegében
Helgának minden diszciplínához volt kötődő betegsége, vagy neki, vagy a környezetében valakinek.
Pszichológia gyakorlaton: éppen Freudról, a szexualitásról, korai magömlésről, és
a nulla százalékos erekcióval való közösülésről volt szó. Helga ekkor észbekap, és
hirtelen megszólal: tanár úr én elmegyek...
Helga az utóbbi időben egy macskával is gyarapodott (Bocika), akinek a hangulatától a csoport hangulata is függ. Ha Bocika keveset pisil aznap, akkor Helga de-

Bacurka és Bocika a csoport tiszteletbeli tagjai
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presszióba esik, és ennek szintén a csoport látja kárát. Habár Bocika csak fél éves,
mégis igy megy ez már öt éve... Egyéb jót nem tudunk ( nem merünk ) írni, mert
félünk a cenzúrától.
A rangidős a csoportban Tamás, akitől megtanultunk csúnyán beszélni, olyan természetesen jönnek ki a száján a csúnya szavak. Tamás ellentétben velünk, nem öt
évet öregedett, hanem öt évet fiatalodott. Ugyanis mikor Sanya elsőben meglátta,
azt hitte, hogy ő az oktató. Gecse tanár úr is azt mondta, mikor az indexben meglátta ezt a képet, hogy ő nem tudja, hogy ki ez az ember, de hogy nem a Tamás, az
biztos. Tamás szigorlatozik kórélettanból. A kérdésre a válasz egy körülbelül tiz
tagból álló felsorolás lett volna. Erre Tamás: igen, ebből tudok egyet. Gecsének ez
annyira tetszett, hogy négyessel jutalmazta. Tamás megpróbált alkalmazkodni világos szemű csoporttársaihoz, mivel ő az egyetlen barna szemű. Ez csak a szemklinika különleges kontaktlencse laborjában sikerült. Kicsit zombi lett. Tamás az
ideális " feleség ", takarít, mosogat, köt, varr, gépel, süt, főz. A csoportbulik kuktája és különleges falóreflexei rendelkezik.

A csoport ezt könnyen eltanulta
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M Tamás legnagyobb szerelme a telefon, perBsze nem pénzért. Saját készülékével megta| lálható bokrokban, és kihalt telefonfülkékben. Vizsgaidőszakban előszeretettel telefonál csoporttársainak, akár órákat is. Előfordult, hogy az egész tételsort telefonban diktáltatta le.
Néha a szomszédos csoportba is áthallgatott. Várjuk a fejleményeket.

Héja nász az avaron
Enikő volt az első akit oltár elé vezette
Enikő nagy felfedezést tett a fűl-orr-gé
gyakorlaton: Zsolti fülét vizsgálva hossz
szünet után meglepetten felkiáltott: jé
szőrös! Biológia gyakorlaton saját sz;
nyálkahártya kaparékból kellett kimutat
Barr testet. Enikő mikroszkópban nézte
eredményt; - Nem sok ez nekem egy kicsi
Latin órán Vágvölgyi tanárnő szerint Er
kőre inkább Mónika illik, Mónika ped
ugy néz ki, mint egy Gabriella.
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Enikő hosszas fénykeresés után
Patológia gyakorlatok alkalmával Enikő, Noémi, és Nóra igencsak gyorsan elfoglalták a helyeket az ablak mellet, ahol lélegezni is lehetett. A gondok csak a kórbonctan szigorlat gyakorlati részén kezdődtek, amikor Enikőnek a beleket kellett
boncolni. Szerencsére a szénanátha segítségére sietett. Érdekessége a dolognak,
hogy Enikő sem előtte, sem utána soha nem volt szénanáthás.
Az első menyasszony a csoportban:Lilla.

Lilla Sidivel
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Anatómia vizsga: Lilla az orrnak a határait húzta (ezt az egyet nem akarta). Anynyira ideges lett, hogy Tóth Lajos megkérdezte: vett be valami gyógyszert? Utána
Lilla hipofízis metszetet kapott, Lilla tippje: penis. (még az artéria dorsalis penist,
és a húgycsövet is felfedezni vélte) Tóth Lajos utána: dehát nézze már meg ezt a
metszetet szabad szemmel, mekkora ennek az átmérője? Aztán Tóth Lajos Bercihez fordult idegesen: vegye azonnal jegyzőkönyvbe, a hipofízis metszetre péniszt
mondott. Majd kivonult tankolni, majd visszajövet a következő felelőre lehelt.
Ezek után Lilla olyan ártatlanul nézett Lalára, hogy az bocsánatot kért tőle, hogy
most nem tudja átengedni. Lilla annyira szerette a mikrobiológia gyakorlatokat,
hogy szándékosan minimum fél órát késett a gyakorlatról, hogy annyival is rövidebb legyen. Ezen bűncselekményben jó társra talált Ágiban. Egyszer annyit sikerült késni, hogy kevesebbet voltak jelen, mint amennyit késtek. Engesztelésképpen az Aradi vértanuk teréről hoztak tulipánt a gyakorlatvezetőnknek.
Zsolti a csoport legfiatalabbja. Anatómia vizsgán: Zsoltikát kérdezi Király Kata, a
tizedik hülyeségre már nem tud mit mondani végső megoldásként: rosszul vagyok.
Rosszabbul csak akkor lett mikor az otthonról hozott gumikesztyű helyett cérnakesztyűt kellett felhúznia és megfognia a formaiintól csöpögő végtagot. Utána Tamás is ezt a formalintól csöpögő kesztyűt használta és még a vonaton is szagolhatta a hulla szagot.
Fárasztó vizsgaidőszak utáni második félév első hét. Mi tudtuk előre, hogy egyedül Zsolti jelenik meg az első héten. Már előzetes számításokat is végzett Nóra forró dróton Enikővel. Tamás száz százalék, hogy nem jön, Lilla biztos otthon marad, Enikő, Nóra , Sanyi nem jönnek, Helga vizsgázik. Szegény Zsolti összevonva
volt a hármas csoporttal neurológia gyakorlaton. Szupera doktor megszólal: most
a kettes csoport vizsgál. Még ezen a héten Zsolti kétségbeesetten telefonálta körbe
az egész csoportot, hogy jöjjön már le valaki Szegedre, mert bőrgyógyászat gyakorlaton Korom Irma meglátta az egyszál embert mint a csopotot, majdnem leesett
a kontya.
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Bense , Biró páros:

Ki kér vodkanarancsot ?

Pathológia gyakorlaton történt:Az első boncolás alkalmával körbeálltuk a hullát,
Nóra egy kicsi undorral tartotta a tisztes távolságot. Tamás erre megkérte, hogy
álljon közelebb, mivel ő nem lát semmit. Szófogadóan ment is előre, míg egyszer
csak megszólalt: melegem van. El is ment az ablakhoz egy kis friss levegőért, ahol
a legyek gyülekeztek. Arra már nem emlékszik, hogy visszaindult, mert csak egy
hatalmas koppanás hallatszott, és Nóra eszméletlenül landolt a mocskos földön..
Két utcával arrébb bevarrták a fejét, és 9 napig nem moshatott hajat. Ekkor készült
a mikrobiológia sztárfotója.
Sanyi latin órára soha nem tanult semmit, ezért mikor előre kinyomtatva megkaptuk a dolgozat válaszait, ugy gondolta, hogy gyanús lenne hibátlanra megírni.
Ezért csinált néhány hibát. Ezek annyira jól sikerültek, hogy a dolgozat egyes lett.
Sanya volt az egyetlen, aki minden gyakorlaton jegyzetelt, de olyan sajátos írásjelekkel, hogy azt még ő sem tudta elolvasni. Ez még nem minden, mert mindig kérdezett is, és mindig Nóra és Sanya ment el utoljára. Sanya jókedve határtalan, előadáson, gyakorlaton, moziban
nevetésétől semmi mást nem lehet hallani.

Szövettan
gyakorlaton hallottuk:
P. Gyuri bácsi szigorúan kérdezi: mivel festették meg ezen a metszeten a kehelysejteket. Hosszas gondolkodás után igy hangzik a
válasz: PASSZ.
Gyuri bácsi: az nem PASSZ, hanem PAS.

Fül-orr-gége gyakorlaton Nóra
felfedezi Sanya különleges alakú
és méretű uvuláját. Csoda, hogy
nem horkol !
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Ashaber Dávid

Légrády Péter

Mogyoróssy
Mónika

Szakács Réka

Timár Krisztina
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Gyúrits Dárkó

Lazics Klaudia

Lukács Patrícia

Máthé Boglárka

A szakfordító csoport első közös tudományos cikke:
A 3-cs-di(liAnglo)-Bulin® szerepe a jövő orvostudományában:
szintézis, hatásmechanizmus, metabolizmus

Ötöd É., Hármas Cs. et al., SZOTE, Szeged
Ebsztrekt
Obdzsektív: Egy újonnan felfedezett szintetikus makromolekula.
Dizájn: Az autoszintézis szerepe és facilitálásának lehetősége..
Szabdzseke: SZOTE oktatói gárdája, hallgatói, valamint a népes és lelkes betegpopuláció.
Méin antkám me/sörsz: asszociabilitás, disszociabilitás, dignitás, az alegysegek pszichoszomatikus konfigurációja.
Rizálc: Jól megfelelt (p=0.93).
Konklú/.sön: Bár a 3-es-di(liAnglo)-Bulin® eredetileg az alegységek egymás
iránti primer affinitásának teljes hiánya mellett, ku.so
faktorok hatására (eg. Dékáni Hivat et al.) jött letre a k i m , k a t J ? d gi 5 éve alatt bebizonyosodott, hogy számos d.sze.pl.naban kurat.ve appl.kalható.
Introdáktön- ,992. szeptemberében Dékáni Hivat et
al. ^ é n e h r n l ^
bizonyíthatóan 12+2 makromolekulát állított elo, majd eredmenye ket a fal,újságon prezentálták Szerepük abban volt (van, lesz), hogy k,dolgoztak az egymás
gon prezentálták Szerepük aoud
alecvségként történő felhasználásának
iránt primer affinitást nem mutató ágensek a egysegKcui u
„:, c „Ai a t n v
és makromolekulává való összeállításának módszere
E ozetes vizsgalatok
hiányában^pusztán esztétika, szempontok figyelembevételevel, szabad szemmel ,s
kitűnik a 3-cs-di(liAnglo)-Bulin® formatervezettsége, környezetével való teljes
harmóniája, ami előrevetíti a klinikai hasznosíthatosag szeles spekrumat.
Meszödz:

Mivel a 3-es-di(liAnglo)-Bulin® makromolekula különböző
kifejtett hatásaiért egy-egy alegység önmagaban • ^
^
^
attól, hogy nagymértékben potencírozzák e g y m á s t , ugy döntöttünk hogy az
alegységeket kSön-külön vizsgáljuk. (A teljesség kedveert meg kell említem,
hogy a 3-cs-di(liAnglo)-Bulin® alegységeit más szerzők is vizsgálták a kővetkező

49

módszerekkel: ALÁÍRÁS, GYAK. JEGY, BESZ., KOLL., SZIG., azonban eredményeik hasznosíthatóságát illetően objektív kétségek merültek fel.) Vizsgálataink
során felfigyeltünk arra a tényre, hogy a 3-cs-di(liAnglo)- Bulin® alegységei poétikus módszerekkel is kitűnően jellemezhetők, emellett az alegységek egymásra és
környezetükre való hatásaik során számos, a próza elemeit igénylő reakciót produkáltak.
Rizálc: Az alegységek részletezése (rendszám, gyári név, stb.):
(1/3/92/A.D.) -ashaberbital- sedatohypnoticum, az Ashaberi-beri egyetlen ellenszere.
Trabijában utaztunk,
Nagyijánál teáztunk.
Dávid a pályán rúgja a bőrt,
S utána buliban dönti a sőrt.
(2/3/92/G.T.) -gaspartam- új típusú mesterséges (agyv)ízjavító.
Kulcsfigura ő, nem más,
Ufológusunk a Tamás.
Gyakorlaton igen buzgó,
Csavaros, mint dugóhúzó.
(3/3/92/GY.D.) -darcodein- hatástalan röhögéscsillapító, placebo.
Freudnak lelkes követője,
Psychiatereknek gyöngye.
Bölcs somolygás ül az ajkán,
Basic Instincttel linguáján.
Kakadukat utánozva,
Dárkó a csoport legnemesebBika!
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(4/3/92/L.K.) -sa-lazipirin- kétes hatású begyulladáscsökkentő, UV-rezisztens
antikollokvikum.
Talpraesett Klaudia,
Kardinális volt a hiba.
Fejre esett volna inkább,
S lett volna inkább linkebb...
(5/3/92/Lé.P .) -legradolor- a parenchymás agyi fájdalom kiváló ellenszere.
LéPetinek borostája,
Elkóborolt borotvája.
Vörösborban disszociál
S jó bulira asszociál.
Rock and roll a mániája,
Ritmusára jár a lába.
(6/3/92/Lo.P .) -lovastatin- a régi, jól bevált szer.
Kívül farkas, belül nyuszi,
Minden, csak nem alamuszi.
Kiről van szó? A kérdés fogas.
Másik Péter ő, a Lovas!
(7/3/92/L.P.) -patricillin- a leghangosabb félszintetikus származék.
Hahotában nem ismer
Tréfát, hiszen nem is kell.
Tűzrőlpattint a mi Pattink,
Szeme nevet, s zölden kaccsint.
(8/3/92/M •B.) -matheobromin- előadásjegyzet-szintáz, sokoldalú könnyítőszer.
Jegyzetre van szükséged,
MáBogitól elkéred.
Segítőkész vala nagyon,
Hogy ne hajszold magad agyon.
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(9/3/92/M.M.) -monichol- édeskés ízű epesavpótló.
Pajzán mosoly, gyermek lélek,
Tudd hát kiről most beszélek:
Ismerd meg őt, Mogyorót,
Ki hű csopvezünk 5 évig vót.
(10/3/92/SZ.B.) -sabotamol- biciklikus szusszanásserkentő.
Rejtett vadság, szelíd mosoly,
Szabó Boglár nem oly komoly.
Járgányát a fához köti,
Táskája oldalát böki,
Pulóverét nem ő köti.
(11/3/91/SZ.R.) -recavidon- teljesen hatástalan fogamzásgátló, placebo.
Csoportunkba behatolt,
Esztendőre anya volt.
Új életet teremt ő,
Á'dja meg a Teremtő!
(12/3/92/T.K.) -win-cristin- bulistabilizáló, csak győzteseknek.
"Hajam dús és agyam tiszta,
Én vagyok a Timár Kriszta!"
Mondá vala róla Oxi:
"Ő bizony az okos csajszi!
Ugye Kriszti tiszti, bizti?"
(13/3/92/T.V.) -vikaldix- rádióizotóp-tartalmú szóhajtó, bevezetését késleltetik.
Még broadcasting-nak hívták,
S nagyon sok pénzbe került,
Mikor Viki, a szpíker izgatottan
A mikrofonhoz ült...
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(14/3/92/L.G.) -lakoferrin- nálunk hamar kivonták a forgalomból (ledisszociált a
makromolekuláról). Poétikus vizsgálatokat mi nem végeztünk, az alapvegyületet
más intézmény vette át továbbfejlesztés céljából. S Ó TE, képzeld mily eredményeket ért el vele!
D i s z k á s s ö n : Az alábbiak alapján mindenki vonja le magának a következtetést:

Anatómia: In memóriám Lakos Gábor I.
Gyakvez rámutat a koponya belsejének elülső göröngyös részére:
- Ez mi?
Gábor Cica:
- Ööö... A belső szemizmok tapadásának ak helye.
Dárkó:
- Hát, neked lehet, hogy izomagyad van...
Ice Ice Baby
Első félévben a jeges természetű Gyakvez okította nekünk az anatómiát. Nem
véletlenül kereszteltük -Vanilla Ice slágere után- Ice Ice Baby-nek. Miután áldott
állapotba került, második félévben elváltak tőle útjaink. LóPeti vélekedése:
- Szerintem a gyerek korcsolyázik a magzatvízen.
Latin órákra emlékezünk
Villányina, Villányinae femininum dolgozatokat oszt ki a csoportnak:
- Lukács Patrícia 86 pont, Légrády Péter 95 pont, Lazics Klaudia 83 pont, Gáspár
Tamás 81 pont, Lovas Péter 3 p o n t Péter azonnal reagál:
- Tanárnő hazamehetek?
A tanárnő megjegyzése Lovas Petinek egy másik alkalommal:
- Péter, itt maradhat az órán, de könyörgöm ne szólaljon meg!
Biofizika: Tuti alibi - tuti dolgozat
LéPeti és Molnár Fecó (4. csop.) csokivásárlás miatt lekésték a biofizika dolgozatot. Várkonyi tanár úr kérdése LéPetihez:
- Merre jártak?
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A késők rezzenéstelen arccal:
- Ööö... Leesett a 9-es troli áramszedője, és akadályozta a forgalmat. Ezért nem
tudtunk idejében beérni tesióráról.
Várkonyi szúrós szemmel:
- Hajlandóak ezt írásba is adni?
-

? . . .

A sok karó és kettes közé így került két tuti dolgozat is:
„Azért késtem a dolgozatírásról, mert a 9-es troli áramszedője leesett és akadályozta a forgalmat."
Szakfordítói óra I.
Angol órán Molnár Irma tanárnő Lovas Petit próbálta szóra bírni:
- Lovász!
- Lovász!
- ...Lovas.
- Bocsánat, azt tudtam, hogy László, csak a vezetéknevében nem voltam biztos.
Ezek után csak Pete Horseman-nek nevezte.
Élettan
Élettan szemináriumon a veséről tanultunk, és a podocytákról lévén szó Oxi (Kárai
Laci, aki később a Pathologiára is "követett" bennünket) megemlítette a minimai
change betegséget, majd így kommentálta:
- Gyerekek, ha ezt vizsgán elmondjátok, Jancsó tanár úr tuti magához nyúl...
In memóriám Lakos Gábor II.
Oxi kérdése Gáborhoz:
- Hogy van az latinul, hogy "orrszőrök"?
Gábor Cica válasza:
- Fila olfactoria.
Szakfordítói óra II.
Egyik angol órán Tóth Viki és Dárkó véletlenül(?) egymás mellé ültek a legelső
sorba. Egyszer csak feltűnt Pattinak, hogy Viki egy unalmas percében végigsimítja Dárkó combjának belső oldalát. Mivel Patti szintén unatkozott, végignézte az
"aktust". Óra után vidáman mesélte élményeit a csoportnak:
- Képzeljétek, Viki ki akarta váltani Dárkón a cremaster reflexet!
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Dárkó elégedetten jegyezte meg:
- Ki is váltotta...
Szakfordítói óra III.
Dárkó másodévesként definiálja a Petit Mal-t:
- ...görcsös merengés...
Kórélettan
Gecse tanár úr, aki a második félévben volt a gyakorlatvezetőnk, a délelőtti
gyakorlaton a még kissé álmos Klaudiához intézte az alábbi kérdést:
- Egyébként mennyibe kerül manapság egy marihuánás cigaretta?
-...?
Szívügy I.
Kórbonctan szervdemón mindenki dermedten áll a tetem körül. Tiszlavicz Laci
várakozásteljesen pillant Pattira:
- Na milyen ez a szív?
Patti megrémül, olyannyira, hogy elengedi fülei mellett a tanársegéd segítő
szavait:
- Ilyen vagyok én is a vizsgán.
Ekkor az eddig a gondolataiba merülő Patti felcsillanó szemekkel kivágja:
- Zsíros!
Tiszla sértődötten:
- Nem vagyok zsíros!
(Mint később kiderült, ő inkább a szőrösszívűségre gondolt.)
Szívügy II.
Gyakorlaton Krisztára került a sor a szív boncolását illetően. Nagy elánnal esett
neki, azonban egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy néhány perce zavart
arckifejezéssel forgatja a már szinte teljesen kiboncolt szívet. Valaki meg is
kérdezte:
- Mi baj Kriszta?
- Nem értem... Keresem a coronariák kilépését a zsebes billentyűk mögött, kettőt
meg is találtam, de hol a harmadik?
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Bele-csúszott
Egy másik alkalommal Dávid kapta a beleket. Egy mesteri hegedűszóló után a
csap alá tette őket mosásra, majd mint aki jól végezte dolgát, otthagyta a "csomagot". Vesztére. Mikor ugyanis visszafordult, már csak a felét tudta nagy
nehezen visszarángatni a lefolyóból.
Legalább volt miben aznap kolbászt sütni a Mars téren.
Belgyógyászat vs. Pathologia
A Belen fekvő D.I. mindkét szemében ott tükröződött a hidroxil-gyök heve, flapping tremortól reszketett keze, és csillagnaevusok ragyogtak sárgán domborodó
hasán.
Első találkozásunk során ő sem tudta, hogy élő-e vagy holt (Htk=12%). Szívére
panaszkodott Rékának. Réka agyában egyből kigyulladt a gyanú szikrája, s gondolatait bölcs szavakba öntve rákérdezett:
- Volt már Streptococcus-fertőzése?
(Réka a kérdésére valószínűleg a következő választ várta:
- Eltalálta tisztelt doktornő. Ugyanis mintegy 14 napja A-csoportú Streptococcus
13-haemolyticus keresztezte utam, amit köpetem színe, szaga és konzisztenciája
alapján azonosítottam. Ezenkívül jelenleg is szenvedek salmonellosisban és
Clostridium difficile okozta pseudomembranosus colitisben.)
Ehelyett az alábbi válasz érkezett:
.- HE?
Réka értetlenül meredt a betegre, mivel ráérzett zseniális elméletének kártyavárszerű összeomlására.
D.I. ezek után még két alkalommal volt a SZOTE vendége. Pro primo először
(Csillik professzor úr után szabadon) a fent említett klinikán, pro primo másodszor
pedig a Kórbonctani Intézet kapuin belül láttuk a maga meztelen valóságában.
Egy tálcányi belsőség előtt állva Hápéer tanársegédnő mosolyogva simogatta a
hajdani D.I. úr micronodularis cirrhoticus máját, és bal kezében egy zöld pancreast
szorongatva, ajkán sátáni vigyorral jegyezte meg:
- D. urat már mindenki ismeri...
Mikrobi
Gyakvez kérdése:
- Honnan mutatjuk ki a Neisseria gonorrhoeae-fertőzést?
Viki:
- A liquorból!
56

Kriszta 5-ös vizsgája
Kriszta, aki nem épp félénkségéről híres, ismét nagyot alakított. Mikrobi szigorlaton a vizsgáztató feltette az ötösért a jól bevált kérdést:
- És mi található a csokoládéagarban?
Kriszta szemrebbenés nélkül, a szokott stílusában rávágta:
- Csokoládé!
Mire a megszeppent Mándy Yvette:
- Na gondolja ezt át még egyszer!
Kriszta mit sem vesztve önbizalmából közölte, hogy hát ő azt honnan tudhatná,
hiszen gyakorlaton ilyent soha nem mutattak. Igaz, csak minden másodikon dugták
az orrunk elé, de ezt persze a jó szándékú vizsgáztató nem sejthette, így majdhogynem bocsánatot kérve megadta Krisztának az ötöst.
Hát így kell ezt csinálni! (Az eset szem- és fúltanúja Mogyi.)
Szülőszobai attitűd
Este tíz óra. „IQ szobahőmérséklet" nő a szülőágyon, miután gyomortartalmát
kipakolta a szülőszoba padlójára, hozzákezdett jajongani. (Mindeközben valamennyi felsőlégúti pathogénjét Tóth Enikőre eregette.) Kalmár doktor sietve érkezett,
próbált hasznos utasításokat adni a szülőnőnek:
- Csússzon lejjebb!
- Nem tudok!! (Két ordítás.)
- Csukja be a szemét!
- Nem bírom!!
Kalmár megelégelve a dolgot eloldalgott:
- Akkor még egy fél óra. Sajnálom.
Erre a nő:
" J a T gyüjjék vissza doktor úr, mindent mögcsinálok, amit csak mond!
A gyerek ezekután kb. fél percen belül megszületett, másik fél percen belül követte
a méhlepény is. A nő kikerekedett szemekkel kérdezte:
- Oszt abba' még van gyerök?
Egy perc döbbent csend után Kalmár így ütötte el a dolgot:
- Tudja van aki a túrós lepényt szereti, van aki a mákost. A gyerek pedig a méhlepényt...
Orthopedia
Orthopedia gyakorlaton a szoknyában megjelenő Rékát vizsgáltuk. Réka a vizsgálóasztalon feküdt, még majdnem a szoknyája alá is beláttunk (majdnem?).
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Alaphelyzet a következő: Virág Gyuri, ortopédek gyöngye imádott rövidíteni:
- Megfog láb, behajlít térd. Figyel beteg arca...
10 perc elteltével Réka égővörös arccal jegyezte meg a lába mellett ülő
gyakvezérnek:
- Gyuri, ne haragudj, de valami nagyon nyomja a lábamat.
- Jaj, a farzsebemben maradt a pecsét.
Tamás kommentálja:
- Virág Gyuri előveszi pecsét.
LéPeti odadörmögi:
- Vagy szögediesen: pöcsét...
Érsebészet
SzaBogi:
- A beteg a jobb lábával mintegy kétszáz métert tud megtenni...
Gyógyszertan
Gyógyszertan gyakorlaton a központi idegrendszer gyógyszertanáról, ezen belül is
az ópiátokról volt szó. Gyakvezünk, Pataricza adjunktus elmerengve:
- ... a heroinistákon nem látszik. Gyakran teljesen normálisak. Most nem kell mindenkinek rám nézni, nézzenek egymásra is!
Borderline
(Mogyoró meséje)
Kólára szomjasan sorakoztunk a klinika szokásosan túlzsúfolt büféjében, ahol a
devizások alkotják a túlnyomó többséget. Szóval miközben egy görög delikvens
mellett igyekeztem napi koffeinadagom megszerzésére, mivel némi hypertrichosis
nehezítette a dolgom a delikvens nemének megítélésében, kétségek között fordultam Lovas Petihez:
- Ő most fiú vagy lány?
Peti hosszasan belenézett az illető arcába és közölte:
- Határeset.
A büfés bácsi a háttérben mosolygott. (Csak reméljük, hogy a görög nem értette.)
Bloody Mary
Lovas Peti a második évkönyvíró bulin az előzetesen öngyújtójával megégetett
ujjait vörösborban hűtötte, amitől a bal keze -a bor minőségét is jelezve- tökvörös
lett. Amikor meglátta, meghökkenve kérdezte:
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- Mi a fasz ez bazmeg?
Dávid:
- A baloldali barátnőd menstruál.
Peti:
- Oh, Bloody Mary!
Népegészségtan
V. év elején népegészségtan gyakorlaton a nosocomialis fertőzésekről tartottak
előadást. Az előadó azt hitte, hogy figyelünk. A gyakorlat végén naivan közölte:
- Köszönöm, hogy nem vesztették el türelmüket. Akkor most szeretném néhány
érdekes példával folytatni...
Erre persze mindenki egyből felébredt. Mogyoró már éppen az ellentámadás
megszervezésébe kezdett, amikor Patti gyomra megszólalt:
- Vaúúú!
Kriszta azonnal kihasználta a kínálkozó alkalmat, és hangosan rákérdezett:
- Te kutyát reggeliztél?
Az előadó zavartan fordult felénk:
- Valami probléma van?
Erre Mogyoró kibökte:
- Hát... khm.. most már kezdjük elveszíteni a türelmünket...
A gyakorlat ezek után kb. fél perc alatt befejeződött!
Szakfordítói óra IV.
Máthé Valéria tanárnő (MáBogi bőszen negálja a rokonságot!) pathológiásfanatikus feminizmusával, female-sovinizmusával éveken át bombázta csoportunk
egészséges világnézetét. Eszméit az utolsó félévben így összegezte:
- Milyen szerencse, hogy sikerült kiónozni Dolly bárányt, mert így nem lesz többé
szükség férfiakra!...
Megjegyzéseink a tanárnőnek:
1 • Lányaink egyöntetűen a férfiakra szavaznak, de:
„Kinek a pap, kinek a bárány."
2. Dollyt is a férfiak kiónozták!!!
Fül-orr-gége
Ifj. Csanády dr. kérdése:
- Mi a mastoiditis therapiája?
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Tamás:
- Mastectomia!
Gyerekmazsolák
Gyakorlaton hallottuk Haszon adjunktusnőtől:
- Mucoviscidosisban szenvedő lányok manapság már szülhetnek. És a fiúk is képesek rá...
(Igen! Mi, fiúk is akarunk szülni!!!)
Szőke Tündér előadónő szájából:
- ...én jobb szeretem magamnak nyomogatni... (a fiúk nagy sajnálatára)
Másik elhíresült mondata:
- ...amikor állt az ágyban... nem akarok dicsekedni, volt már ilyen sikerem.
Bőrgyógyászat
Anamnesis-felvétel, MáBogi kérdez:
- És amikor ezek az elváltozások megjelennek a bőrén, szoktak-e légúti panaszai
lenni? Például könnyezik a szeme?
PeniStories
Anatómia gyakorlat, Viki „főboncnoknő". Feladat az inguinalis tájék kiboncolása.
Három órán át kellett markolnia a "szerencsétlen páciens" szebb napokat is megélt
hímtagját. Kommentárok:
- Milyen jól áll a kezedben!
- Vigyázz, még feléled...
- Végre neked is van egy jó napod!
A tájékot sikeresen kiboncohwC..
Juleszi méretek:
Szülészet gyak. -andrológia, Vajda Gyuri, Bábinszky Ágota. Tamás előhozakodik
a Julesz-szám jelentőségével (ideális penisméret: körfogat=hossz- {cm}). Vajda
nem ismervén eme összefüggést, gondterhelten maga elé meredve, összeráncolt
homlokkal osztott-szorzott. Ágota, kezét Gyuri vállára téve, kajánul:
- Most elszomorodtál, mi?!?
Angolóra előtt Dárkó LéPeti után kérdez:
- Hol a csoport másik hím tagja?
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SzaBogi:
- Éppen a hímtagját használja..
Sputa aura
Szabad János prof:
- - a mellékvesevelő négy fő hormonja: adrenalin, noradrenalin, epinefrin, norepinefrin.
- -..Tarzan a Dzsungel könyvéből...
Szilvássy Zoli (I. Bel):
-

- M i ez itt? Koratavaszi leszbikusfesztivál?
...annyit ér, mint kopasz pinának a paróka.
...példának okádékául...
...Felfelé kell állni a dolgoknak, ha használni akarjuk őket!

- ...Úgy tevékenykedik, mint serdülő a tapasztalt nő reciprok oldalán.
- ...az Intenzíven sem csótányok a nővérek!
- -.írd le ötvenszer: nem mutatjuk a seggünket a gyakorlatvezetőnek.
- ...kevés, mint törökmézben a janicsár...
Pintér prof:
- ...A szülész dolga, hogy üljön a lyuk előtt, és várjon.
Virág prof:
- - A klinikai portás nem foglalkozás, hanem diagnózis.
- -Liposits Zsolt és ideiglenesen szabadlábon levő munkatársai...
Tóth Lajos (anat. ea., téma: Krause-féle végbunkók a glans bőrében):
- ...szép végbunkói vannak a Mihály tanárúrnak... (nyelvkiöltés) METSZETBEN!
Ex-rektorunk:
- ...Ki olvasta Tolsztojtól a Bűn és bűnhődést?
A teljesség kedvéért
Csoporttársunk volt még Kránicz Júlia, kinek kívánságára kihagytunk minden, a
tulajdonságaira és megnyilvánulásaira utaló szöveg- ill. fényképrészletet.
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Konklúzsön: A klinikai tesztelés 5 évének eredményei alapján kijelenthető, hogy
a 3-cs-di(liAnglo)-Bulin iR felhasználása egészében értelmet nyert, alegységei
önálló hatásosságának vizsgálata rövidesen élesben zajlik...

Ami biztos: ezóta csak okosabbak, jobbak és főleg SZEBBEK lettünk!
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Ki volt a fényképész?

63

Kérem a következőt
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Cola light" szendvicsekkel

A „Három Grácia"
Címszerepben: Mogyoró, Klaudia és Kriszta
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II

XA.^V'A*

Idiotia superficialis vera totális: néha a felszínre kerül az igazi Énünk is...
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Illusztrációnk a 11/3/91/SZ.R. alegység reprodukciós készségét mutatja.
A középpontban Fekete Szilárd (keressétek meg a szemüveget!)

A jelenlegi felállás retrospektív rekonstrukciója
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Deák Gábor

Eszlári Péter

Kovács Tamás

Molnár Ferenc

Moós Judit

Nagy Kálmán

Pataki Mariann

Sinkó István

Tóth László

Tóth Péter

Wórum Endre
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Felső sor: Tóth László, Wórum Endre, Deák( Karak) Gábor, Tóth
(Vicces) Péter, Kovács (Kokó) Tamás
Alsó sor: Jávorka (Bátya) András, Molnár (Pikó) Ferenc,
Pataki (Maris) Mariann, Moós (Juci) Judit, Csukás Veronika, (vitéz
Csenkey) Sinkó István (Géza), Eszlári (Eszményi) Péter (Petike)
Ez volt az eredeti indulás. Sokan jöttek-mentek az 5 év alatt. Ment: Bátya (2 év),
Veronika (3 hét). Jött és ment: Zwar Azwar ( fél év), Frank Attila (1 év), Sarkadi
Anna ( fél év), Ahmed Wael el Battreki (2 év). Jött és maradt: Nagy Kálmán.
Csoportunk különös ismertetőjele, hogy mindössze 2 lány található benne. Ezt a
legtöbb (férfi) oktató és (lány) hallgató
nagy szerencsének tartja. A női oktatók
pedig azonnal őszinte részvétükről biztosítják őket. Az biztos, hogy nem
unatkoztak az 5 év alatt egyetlen percet
sem.

Csoportunk bombázó - vagy
irgalmas nővérei?
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I. év
Biofizika gyakorlat:
Kokó a jegyzet fölött mérgelődik:- Ki volt az a marha, aki ezt irta?
Mire megszólal a háta mögött Ringler tanár úr: - Én voltam. Olvassa csak el
figyelmesen!

Latin óra:
Az első órán megtanultuk, hogy a "ti"-t "ci"-nek ejtik. Mire Petike felolvasta a
könyv legelső mondatát: -"Lingva lacina ..."
Anatómia előadás:
Tóth Lajos tanár úr az erogén zónákról beszél:- Mihály tanár úrnak gyönyörűek
vannak! Mármint metszeten...
Kémia:
Mikor elsősök voltunk, kémia gyakorlatvezetőnk, Tóth Gábor tanár úr rendszeresen kirohant a teremből, és szidta a harmadéveseket, akik a terem előtt zajongtak:
- Uraim, gyakorlat van, legyenek szívesek csendben maradni! Mikor harmadévesek lettünk, és éppen "csendben" várakoztunk a Kisoktatásiban, a szomszédos ajtó kivágódott, és ránk rivallt egy ismerős hang: -Uraim, gyakorlat
van...Ja, maguk azok?
Anatómia előadás:
Csillik professzor úr a VIP potencianövelő hatásáról beszélt. Végül ragyogó arccal
felsóhajtott:- Kollégák, csodálatos a hatása...
II. év
Élettan demó:
Pisti kérdése: Mi fokozza a szivfrekvenciát? Pisti erősen gondolkodik. Andi segíteni próbál:- Gondolj a kávéra! Mire Pisti:- Ah! A nikotin!
Élettan demó Jancsó tanár úrnál. Kérdés: Mi okozza a keszon-betegséget? Pisti: A nagy mélységből följövet J ö n n e k a keszon testek...
Frank Attila pótdemózik. A mentőkérdés: Mi az erythropoetin? Attila: Eritro...Mi?!
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Élettan előadás előtt Laci talált egy meggymagot. Mariannhoz fordult, és
megkérdezte:- Mit csináljak vele? Mariann:- Dobd a hátad mögé és kivánj! Mire
Laci vigyorogva: - Jó! Kívánlak!
Anatómia szigorlat előtti este Juci arca hirtelen felderült: - Ja, értem! Az érzőpályák mind befelé mennek, a mozgatók meg kifelé!
Juci és Mariann gyanútlanul ültek szövettanon a hátsó sorban.
Egyszer csak feltűnt, hogy az első sorban ülő Petike fülig érő
szájjal vigyorog feléjük. Nem tudták mire vélni a dolgot, de
'
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>

l

egyre többen buktak röhögve a pad alá. Gyakorlat végén Petike
odaállt a lányok elé:- Tényleg ti küldtétek ezt?

ÖNNEL SZERETKEZNI!
H A EOYETCRT VELEM,
KÉREM MOSOL Y O g J O N !
v
1/
• '

Biológia előadás előtt , mikor először lépett be az új professzor, Pikó poénkodva
fordult Szabad Gáborhoz: - Nézd, megjött Pocak Marci! Gábor nem értékelte a
poént, mivel mint később kiderült, az előadó az édesapja volt.

III. év
Kórélettan:
Gyakvezünk, Mezei Zsófi magyaráz: - Higgyétek el,a legjobb fogamzásgátlás a
szoptatás.
Mire Pikó:- Az biztos!
Kórélettan :
Zsófi bátorít minket a vizsga előtt:
-Nem kell félni Gecse tanár úrtól, partnernek kell vele lenni!
Erre Juci ártatlanul:
-Hát én szívesen lennék vele partner, csak nem a vizsgán.
Pathológia:
Bódi Pisti kérdi a boncolás végén:
-Na, volt valami a belekben?
Vicces:
- Hát ...volt. De már kimostam.
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Kórélettan demó Gecse tanár úrnál. Mindenki 3 jegyet kapott, a 33 jegyből csoportunknak azért sikerült 3 nem-egyest is begyűjtenünk. Az alábbi képen mindenki a szerzett jegyeit mutatja:

Laci belgyógyászat előadáson udvarolni próbált a mellette ülő, hosszú, szőke hajú,
igen csinos, ismeretlen lánynak:
- Nem tudod, hogy ki a f... ez az előadó?
Mire a lány elutasítóan:
-De! Az Apukám! (Aznap Dr. Várkonyi vendégelőadó tartotta az előadást, melyet
a lánya is meghallgatott.)
Mikrobiológia:
A táptalajokat tanultuk.Kérdés: Milyen a táptalaj?
Kálci őszintén:
- Büdös!
Boncolás: Laci a kismedencében turkált. Valami a kezébe akadt.
-Ez meg mi a szar?
Mire Bódi Pisti:-Ez az!
Viccest, az izomembert hatalmas trauma érte boncoláson. Övé volt a mellkasmegnyitás, amit egy erőteljes mozdulattal kell elvégezni. Vicces segítségül hivta az
egyik boncmestert, mondván, hogy életlen a kés. A boncmester, miután megcsinálta, igy fordult Vicceshez:- Nincs életlen kés, csak gyenge csukló!
Bódi Pisti :- Mit gyógyítanak arannyal?
Pikó:- A szegénységet!
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Boncoláskor kérdi Bódi Pisti:-Mit találtál a gyomorban?
Kokó:-Reggelit, ebédet, vacsorát.
Belgyógyászat gyakorlat.-A

nemesfémek kiválasztódhatnak a nyállal.

Valaki a háttérből:- Igen. Abból lesz az aranyköpés!
III.-ad év elején érkezett hozzánk egy palesztin vendégmunkás Leningrádból,
Ahmed.Rögtön felmentést kért és kapott pathológiából. Mikor 3 egyest kapott az
első kórélettan demón, abból is szerzett felmentést. Amikor nem akarták aláírni a
félévét mikrobiból, abból is megszerezte. Ezek után csak a roppant bonyolult belgyógyászat propedeutika vizsgája maradt. Kirúgták...
Wael nyári belgyógyászat gyakorlati kérőlapja:Hova:Belgyógyászati osztály,
Palasztina.Indoklás:Azert, mert hogy otthon leszek.

IV. év
Népegészségtan demón Wael izgatottan susog Viccesnek:
-Beti! Mondjál, mi az, kohrosz? (ld.kohorsz vizsgálat)
Vicces:- Én is a könyvből nézem!
Wael:-Nem merem , mert néz a nó!
Wael szülészet kiselőadást tart.
Vajda doktor belekérdez: -Magzati bradycardiánál mit csinálsz?
Wael:-Masszírozom az anya vagusát!
Wael az ortopédia szigorlat előtt összefut Czipot professzor úrral és megkérdezi:
-Ki fog ma vizsgáztatni?
-Én.
- Na ne hülyézskegyen!
majd nemsokára a vizsgán: -Na látja, mondtam, hogy én vizsgáztatok!
Wael döcögős felelete után :-Hát ez nagyon kevés. Ez csak egy hármas. Mire
Wael:-Nékém á kettezs izs jó létt volna..
.Ezek után meséli nekünk felháborodva:- Én azt hittem, hogy ez a borfesszor csak
egy bortás.
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Szülészet: Juci utazik Vajda doktorral a liftben. Mikor beszállnak, Vajda doktor
megkérdi:- Van pozitív terhességi teszted?
Juci csodálkozva:- Nincs!
Vajda:- Mire felérünk, lesz!
Pistinek szülészet kiselőadást

kell tartania. Végig gyakorlatvezetőnk, dr. Vajda

beszél helyette.
A végén megkérdezi Pistit:- Valamivel még kiegészítenéd?
Mire Pisti:- Nem, ennél jobban én sem tudtam volna elmondani!
Szülészeten a házasélet normális intenzitásáról kell nyilatkoznunk. A szavazás
eredménye, átlag 3-4 hetente. Vicces Peti mindenki megrökönyüdésére heti 15-re
szavaz. Egyikőnk megjegyzése:- Még jó, hogy csak a hétvégeken vagy otthon!
Laci Jucinak mesél az apukájáról:- ...és nagyon szereti a lovakat! Juci (nagy lórajongó):- Jól megértenénk egymást apukáddal!
Mire Laci:- Ezentúl szólíthatlak Anyunak?

Radiológia bemutató gyakorlatunkat több professzor is meglátogatta. Kokó
szokása szerint késve érkezett.Éppen egy CT-képet néztek a többiek.
Gyakorlatvezetőnk, Csilla, hogy lehetőséget adjon a késés jóvátételére, könnyű
kérdést akart feltenni:
- Milyen a friss vérzés?
Mire Kokó:- Milyen lenne?! Piros!
Belgyógyászat:
Kérdés:- Thyreotoxicus krízisben mi az azonnal jelentkező tünet?
Fecó magabiztosan:- Székrekedés!
A lányok buliba készülnek. Mariann ragyogó arccal kiperdül a szekrénye mögül,
és megkérdezi:- Jó a bugyim?...Mindegy, mert ugy is ebben megyek!
Népegészségtan

gyakorlat:

A gyakorlatvezető megkérdezi:- A zárófertőtlenités mit jelent?
Fecó:- Hamvasztást!
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Belgyógyászat

gyakorlat:

Kedvenc gyakorlatvezetőnk, Benkő(Nyuszi) doktor

megkérdezi:- És mit adunk rheumás lázban?
Mariann( kedvenc nyuszikája) lelkesen :- Szteroidot.
Mire Nyuszi doktor kedvesen:- A faszt!
Nyuszi doktor mosolyogva nézi Mariann kezeit, miközben ő kopogtat. - Milyen
kis gracilis ujjaid vannak! Nem azért, mintha az lennél, de pont olyan, mint a
Marfanosoknak!
Ortopédia gyakorlat:

Pikónak ebben az időben még hosszú, göndör haja volt.

Jókai doktor:- Látom, ebbe a csoportba csak három lány jár. Ja, nem, bocsánat,
csak kettő! ( Pikó hamarosan levágatta a haját.)
Ortopédia gyakvezünk, dr. Gregsa azt tanította, hogy ugy kérdezzünnk rá a derékpanaszokra, hogy pl. le tudja vágni a körmöt a lábán? Egyik betegünk erre igy
válaszolt:- Nem, én pedikűröshöz járok! Laci változata erre a kérdésre gyak. vizsgán:- Tud vécézni?

V. év
Juci gyerekvizsga előtti héten fűzi gyakvezünket, Francia doktort, hogy lenne-e ő
a következő félévben is a gyakvezünk.
Mire Péter nevetve:- Bár vizsgáztatni valószínűleg nem fogok, de azért rendes
tőled, hogy mindent megpróbálsz!
Karak traumatológia gyakorlaton egy nagyothalló nénit kérdez ki:
- Szédül?
-Mi? Nem értem.
Karak üvölt:- Szédül?
-Nem értem!
Karak:
- Szokott igy dülöngélni?
Erre a néni:- Ja! Nem szédülök!
Belgyógyászat gyakorlat: Egy bácsit vizsgálunk, aki panaszkodik nekünk:- Jaj, én
már ugy szeretnék hazamenni! Mivel mi a gyakorlat előtt hallottuk, hogy jön érte
a mentő, lelkesen vigasztaljuk:
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- Jó-jó, bácsi! Hallottuk, hogy mindjárt jön a mentő, mindjárt tetszik hazamenni!
Mikor befutottak a mentősök, a bácsi örvendezve fordul felénk:
- Jaj de jó! Végre megyek haza!
Mire az egyik mentős:- Haza?! Dehogy megyünk haza, visszük Deszkre a
Tüdőkórházba!
Erre mi szemlesütve kisomfordáltunk.
Fül-orr-gége gyakorlaton csörög a telefon. Gyakvezünk, dr. Keszthelyi Bea veszi
fel: -Keszthely i! N incs! (Bumm!)
Vicces bőrgyógyászat

gyakorlaton:- Unalmas betegség ez a psoriasis! A

könyökömön jön ki!
Endre viccet mesél:-Két heroinista beszélget: Mi? Mire a másik:- Mi? Erre Juci:Mi?
Szemelvények másik kedvencünktől, Tajti adjunktustól:
-Végzel, és kimész vidékre varázsolni....
-...és kirohansz a CT-ből, hogy itt egy baszott nagy tumor a fejében...
- Tanuljatok! Közeledik a diplomaosztó, a nagymama már összegyűjtötte a lakásravalót, készül.Hogy a nyavalyába magyarázod el neki, hogy pont te nem a többiekkel együtt kapsz diplomát!
Fül-orr-gége

szigorlat gyakorlati része. Kokónak orrot kell vizsgálni.Nem sokat

lát. Amig a vizsgáztató egy percre elfordul, megkérdi a beteget:
-Mi a baja?
-Nem nagyon tudják, de ma mintha egy polipot találtak volna.
A vizsgáztató:- Na, mit talált?
Kokó:- A bal orrjáratban mintha egy kis polip volna.
Vizsgáztató:- Polip?! Hát azt mi nem találtunk.Na mutassa! Belenéz a beteg orrába, majd megszólal: -A fenébe, de jó szeme van! Itt tényleg van egy polip! Ötös!
Igazságügy boncolás:Gyakorlatvezetőnk:- Miért fontos gondosan megvizsgálni a
halottat, és megállapítani a halál beálltát?
Fecó:- Mert még a végén felül a halott a ravatalon...
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Előtér: vizsga előtti drukk
Háttér: előző vizsga utáni feloldódás
eszközei

Laci ozsonnázik (Eger, IV. év)

Felizgatnak a mikrobi gyakorlatok ...
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• flrt -

Imádom ezeket a mikrobi gyakorlatokat (Karak, Mariann)

Micsoda mellek! (Endre)

K

A fenébe, meginnt nincs itt a
szemüvegem! (Vicces)
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CSOPORTEGÉSZSÉGTAN

Állnak, balról jobbra: EnglertZoli, Balog Pisti, Simon Dáviál, kozi
Rotfi, Rúzsa'Zoli
Ülnek: Sveda Brigi, Kovács Ildi, Borbély Marianna, Rúzsa Marcsi
Gyetvai Györgyi, Papp Erika, Kecskés Gabcsi, Putnoki Erika

Ezen áltudományág a népegészségtan utóbbi 5 évben kialakult és rohamosan fejlődő szakterülete. Az orvostudomány ezen szűz területén céltudatosan bolyongó
naplopó hóhányó kutakodóink elkészítették retrospektív multicenter double blind
case-controll paralell sztádijukat. Ezen tanulmány absztraktját itt közöljük legelőször, de a teljes cikk a Nécsör következő számának KACSAcsőr c. mellékletében
lesz olvasható.
AUTHORS: ***Balog PhDNS; **Borbély, M. PRINTPROF; ***Boda, A
AHCTG-STD; ***Csorja, K. HÓT-DOG; ***Fábos, Gy. Honvéd zászlós; *Kecskés, G. CSF; *Kovács, I. CS. V.; ***Melgh. Gy. HMVhely; **Ruzsa, M. RED-;
***Ruzsa, Z. -BULL; ***Simon, D. PSP-PC; ***Sveda, B. ANTI-HUS
* SZBK (Szeged, Boszorkányok Kutatóintézete)
** Viharsarki Állami Népegészségügyi Termelő Szövetkezet
*** SZEGED vonzáskörzete
Szőreg és Vidéke ÁFÉSZ Tojásmosó Üzeme
Hódmezővásárhelyi Fehérjefoldolgozó Vállalat
Kisteleki Csirkenevelő Otthon
Kiskunmajsai Kappannevelő Intézet
Barcsi Vörösgárdisták
Nyírségi Keresztszalag Rehabilitációs Centrum
Ózdi Kohászati Müvek
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A mintát a Dékáni hivatal random válogatta a Felvételi Bizottság
követelményeinek megfelelt egyének populációjából, mely az 5 év alatt a vizsgáztatók által véletlenszerűen tovább módosult, illetve kismértékben redukálódott. A
vizsgált egyének leendő életkora 18-24 év között mozgott.
Alkalmazott vizsgálatok:
- fejkörfogat mérés tágítás előtt és után
- visus vizsgálat
- pofabőrvastagság mérés
- tuber ischiadicum kontaktgranulomájának megmérése (indirekt mutatója a seggelés mértékének)
- stressz tolernacia teszt
- verejték Weber-próba
- IQ teszt, dementia határ

A tudás kóros opticus mellékhatásai

- posztprandialis minimental teszt
- UV vulnerabilitás
- fruktóz terheléses kolposzkópia

Balog István (Dr. Techn.)
A csoport rangidő tagja, gázszerelőből reinkarnálódott
medicus,
aki
felülmúlhatatlan
kézügyességét
szülésznőgyógyász praxisában fogja hasznosítani.
Védőnő kedvesével kar (és egyebek) öltve hozzájárulnak ma magyar népesség gyarapításához a következő
5 éves terv keretében. Elmaradhatatlan kelléke nyakbaakasztós deszantos táskája, amelyben számos szép
színes ceruzáját hordja. Az 5 év alatt sternocleidomastoideusa jelentősen hypetrophisált a sok bólogatás
következtében.

NoO abusus
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Boda Anikó
Világot járt szülész-művész. (Vadász) felvágott
nyelve sok mindenkit megcélzott és el is talált, ez
alól nem voltak kivételek rettegett oktatóink sem. Jó
tulajdonságainak csak töredékét tudjuk közölni,
mivel a csoport számára engedélyezett 15 oldalnyi
terjedelem is kevés lenne rá. Szülész-nőgyógyász
praxisához már némi tapasztalatot is szerzett: Első
szülését kiválóan vezette le - az újszülöttek 100-as
Apgarral születtek, (ugyanis Nagyfejű macskája 10
kis cicát fialt.)
Saját véleménye magáról: ,... szép, okos, kreatív, jó háziasszony, rendszerető
elme, eredeti, és
mit röhögtök?"
Borbély (alias Bordély) Marianna
[Pályát tévesztett gyors- és gépírónő, aki kvarclámpa
Ifényénél tanul. A fitness teremben naponta több tonnát
'mozgat meg, hogy Kelet-Közép-Európa legkidolgozottabb férfi felső (és alsó) testeit láthassa. További
ismertetőjele gondosan formált és gelébe ágyazott frufonja, mely mikrotonnal metszhető és Gabi borzolási
reflexének kulcsingere. Ja, amúgy mondhatsz neki bármit,
mindent elhisz.

Ó, milyen szép is vagyok..

Csórja Klaudia (Udi)
[Hosszú combú asszony és hátizsákkal, zsibbadt agyú csoIport- és évfolyamagitátor. Kiváló színészi képességeit
Icsak Evetke és Frigida szerepében, illetve az élet színIpadán tudta eddig kamatoztatni. Bőrgyógyász ferde hajlaIma mások pattanásainak nyomkodásában maniMég egyet a
fesztálódik. Különös ismertetőjele évek óta perzisztáló inpropapa kedvéért... duktív köhögése és szőke, göndör loboncos röhincselése.
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Fábos Györgyi
Csoportunk egyetlen angyalbőrbe bújt zászlós honvédje. Az Apáthy koli negyedik emeletének fő
szervezője, szakácsművészetéről híres. Hol volt, hol
nem volt, egyszer az egyik csoportbulin megízlelhettük remek salátáját. Unalma elűzésére a II. Belen
ringatja a betegeket és gyűjti be ekcémáját a kézfertőtlenítőtől.

Itt repül a kismadár!
Kecskés Gabriella (Gabcsi)

Kecske es Nyuszika

Egyetemi életének 2. hetére rádöbbent,
hogy nem tud élni az ötös csoport és
elsősorban Udi Anyu (nyuszika) nélkül
és sebtében összerittyentette az első és a
sorban utána következő csoportbulikat.
Féktelenségét hetente lx (de lehet többször is ) a SZOTE Klubban igyekszik
levezetni kebelbarátnőjével (ez az előtag
enyhe túlzás mindkettőjükre.)

Mandibulo-oralis arány= 1:1
Auriculo-orclis distantia = JE (magyarul körberöhögi a fejét.)
Összvonalas traumabérletét többször is igénybe vette egy keresztszalag és egy
buliban szerzett csonthártyaszakadás alkalmával.
Kovás Ildikó (csopvez.)
A csoport születésétől kezdve lelkesen gondozó, nevelő, tápláló csopvez mamánk, aki
havi 600 Ft családi pótlékot kap. Nélküle az
egész csoport gatyája (női többség miatt
inkább bugyija) ráment volna a fénymásolásokra. Éveket öregedett mellettünk (szám
szerint ötöt), de ez nem látszik rajta és
sminkje is mindig kifogástalan. Mi, gyer-

84

mekei, zokon vesszük, hogy az utóbbi időben hanyagol bennünket, mivelhogy
inkább az anatómián festi a patkányok agyát kékre (ő hevesen tiltakozik a laikusok által kéknek vélt szín ellen, szerinte az barna).
Melegh Györgyi
Harmadév elején robbant be csoportunkba.
Chronicus somnolentiaban szerved, bárhol,
[bármikor képes aludni (belgyó gyak., latin
Idoga közbe, belgyó vizsgán...) Szerinte is
I fontos az előadáson való részvétel - ott jó
[melegben

lehet angolt tanulni. A szuper

[munkalehetőségek

kifogyhatatlan

tárházát

' ismeri is gyakorolja: rekurráló mozilátogató,
nézőszámláló,

videonepper

ellenőr,

adat-

rögzítő. Jelölőfilcei még István színesceruzáit is túlszárnyalják.
Rúzsa Marcsi
A csoport

kétpetéjű „ikerpárjának" vörös

göndör sörényű tagja. A rhesus skálán a legmagasabb fokozatot elérte. Mosolya olykor dobhártyát

rupturáltató.

Csoportunk

gyűrűs

menyasszonya (nem gyűrűs-férge!). Titkos
szálak fűzik Vác városához. Az előadásokon
aktívan részt vesz - 1-2 pulóver már elkészült
ezidő alatt. Az 5 év alatt szegedi lakóhelyeinek
száma annyit változott, hogy a költözőmadarak
hozzá képest nyargaló amputáltak.
Rúzsa Zolcsi

Öcsi - Ördög - Brurni
(PL Kiköpött a nővére (az ablakon). Termeténél csak
I szerénysége nagyobb. A természet tréfája: brutális test,
gyerekes arc. Ha feldúsítja vérében a hidroxilgyököket,

A következő

^szemüvegeinek kíméletlen gyilkosává válik (ráülés és
buliban leveretés általi halál). Kezdetben a Kísérletes
..

áldozat a seb. Sebészet kutyuskáit ijesztgette, majd átnyergelt az emlosok
klinika betege e gy magasabb rendű fajára, s most a II. Bel. ambuláns
j betegei rettegnek intravénás injekcióitól.
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Simon Dávid
Ha jól emlékezünk még rá... - mivel ilyesmi lehet a
napirendje.
12.30. Reggeli erekció
14.00. Ébredés
15.00. Dávid „túr" a Pick-ben vagy a Béke Tanszéken

17.00.
17.30.
18.00.
19.00.
20.00.
20.25.
21.00.
22.30.

16.00. A pastprandialis szakban a napi program megtervezése
B+... meg! Ma is elfelejtettem bemenni gyakorlatra.
Csinálni kéne valamit a PSP-n!
Jólesik egy kis szieszta
Bőséges vacsika a Burger Kingben
Már hozzá is fogok dolgozni
Nézzük, mit csinálnak Pofonék!
Egy jó sör ...
SZOTE Klub - Dávid rave-be ért

6 00 Isten óvjon mindenkit az idegsebészeten egy bizonyos szőke ápolótól!
És ma sem megyek be előadásra, gyakorlatra, és sajnos, meg a c s o p o r t t á r s á é t
sem látom.
Dávid véleménye:: nagyjából stimmel...
Sveda Brigitta (Bridzsi)
A térdszalagrend lovagja - az 5 év során párszor megtépázódott jobb lábán. Ő is szívesen látogatja a SZOTE Klub
fedőnevű lebujt, különösen a térdficam és a trauma ambulancia után érez különös vágyat erre. Vegetáriánussága már
években mérhető, csoportbulikra fantasztikus hús free (húsffei ohne huse, gy. k. húsmentes) unguentumokat produkál.
Honvágya példátlan, egy 2 ujját amputált egyén - kezén is
Hallottátok azt a vic- megszámlálható a Szegeden töltött hétvégék száma. Origója
cet hogy...
Nyíregyháza 6 gimnáziummal és egy aluljáróval, új otthona
pedig Nyírtelek, ahol az ország egyik korcsolyapályája található. Évek óta az ÁNTSZ
által nyilvántartott jegyzetgazda, felszabadító vizsgálatai sajnos újra és újra pozitívak,
mivel más úgysem hajlandó előadásra járni, így kénytelen ő jegyzetelni.
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És végül azokról, akik együtt kezdtük, de galádul elhagytak minket:
Englert Zoltán
A harmadév utáni nyáron villámcsapásként érte a cso^ J portot a hír: nagy mókamesterünk cardinalis carcialis
problémák miatt Budapestre igazolt, és azóta a

SOTE

hírnevét öregbíti.

Gyetvai Györgyi
Tőlünk legmesszebbre szakadt csoporttársnőnk, aki
Szombathelyen folytatja egészségügyi

tanulmányait.

Csoportbulik nagyrészt az ő kuckójában localizálódtak.
Szecunder professziója 00-7 Oriflame titkosügynök.

Kozma Robi (DJ Kozma)
A pathológia, kórélettan és mikrobitriász útvesztőjéből 1
év késéssel sikerült zöld ágra vergődnie. A SZOTE Klub
vendége, gyakran találkozhatunk vele, már a bejáratnál
feltűnik

muscularis

teste,

amelyet

neonszínű

izomtrikóban is megcsodálhatnak az érdeklődők a Klub
színpadán.

Papp Erika
Pályát tévesztett joghallgató, aki másfél év után az átkos
ellenséghez pártolt, és ma lófaránál található fellegvárukban koptatja a padokat.
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Putnoki Era (királylány)
Több éves szünet után megint egyetemünk mellett döntött, vonzalma az élettan iránt frontalis mellet szerelni
síkon is megnyilvánult és ezért még Amerikában is hajlandó volt elzarándokolni.

ANATÓMIA

Mesteremberek! A sinus maxillaris szerzői neve Highmore üreg.
De hogy könnyebben megjegyezzétek: HIGH-MORE = magas
cigány.
boncolás közben könyékig a
etemben:
....ez itt nem fontos
... ezt tudjátok, hogy mi?
... ez meg mit keres itt?
Ezek után a negyedik képletnél
SOS jelei a szomszédos csoport
gyakorlatvezetőjének:
- Tibiiiiii!

Pár kg. biztatás a még szigorlat előtt
állóknak....

Immáron az intézetben demonstrátor
anatómus
kolléganőnk
(Csopvez.) a Graaf tüsző kivetített
metszetére ekképpen reagált:
- Ez egy félkörös ívj árat!

Zolcsi vizsgázik I.
Zoli élete első vizsgáján Tóth Lajosnál így olvasta fel a tétel címét:
- Artikuláció metakarpofalandzséé et interfalandzséé.
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Kedvenc Ringler Bandink egyik aranyköpése:
Brigi grafikonja nem sikerült túl jó. Erre ő:
- Hmmm, itt valami szőr van a karburátorban.
Zolcsi vizsgázik II.
Kémia kollokvium Tóth Gábornál:
T. G: - Mi történik a víz forrásakor?
R. Z: - Gondolkodás és hajsimítás két kézzel elölről hátra utána megfontoltan
feleli:
Én most nagyon éhes vagyok, ilyenkor nem tudok gondolkodni, semmit nem
reggeliztem.
T. G: - Midriált és exophtalmált, majd kérte a következő tételt.

ÉLETTAN
Gabi
demózik
Mari
Zolinál:
M. Z.: - Mi az a POMC?
Gabi egy ballisztikus
vállrándítás
után
és
facialparesisre emlékeztető szájzugcsüggentés
után:

Szövettan szeminárium az oroszlánok lábánál

- Az egy arckrém, nem?
M.Z.: - Melyik ismeretterjesztő könyvben olvastad, tán a Ganongban?

Lelkes Zoli előadáson magvaráz.
- A sarkkutatók megölték a jegesmedvéket, megették a májukat, majd jelentkeztek
rajtuk az A-hypervitaminózis tünetei.
Tovább ordít „lelkesen".
- Tehát fígyeleeeem! Ha találkozunk egy jegesmedvével, ne lőjük le, úgyis hypervitaminózist kapunk a májától.
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PATHOLÓGIA
Boncoláson. Marcsi és Gabi maszkban voltak.
Tiszlavicz: - Mi van, félnek, hogy megfertőzik a cadavert?
Seminoma metszeten kószövettanon.
HPV: - Olyan mint a diók a zsákban.
Marcsi: - Gabcsi, Neked vannak diók a zsákodban?
Gabcsi: - Nem, nekem még csak mogyoróim vannak.
KÓRÉLETTAN
Demó Babarczi Emesével.
- Mit tanácsolnál egy asztmás sportolónak?
Englert Zoli: - Sakkozzon.
Gyulladás demó után Mariann lecsapott egy legyet.
Rúzsa Zolcsi kommentálta: - B. Marjau oxigénindependens natural killer mechanizmussal megölte a legyet.
Immundemó előtt R. Zoli: - Hogyan kell kiejteni azt, hogy MOLIETTE koponya,
ami nyeloma
va?
Csoport: - Te, hülye, az molyette!

MÁJKROBIOLÓGIA
Védőoltások
Mándy Yvette (Ájvette): - Tudjátok-e mi a RABIVAX?
Öcsi: - Persze, zsidóoltás.
Öcsi contra Mucsi
Gyakorlat előtt az előtérbe gyülekeztünk, aminek az ajtaján nincs kilincs. Nyéki
Nóri (6. Cs.) kiment vécére, rövid idő múlva kopogtatás az ajtón.
Öcsi résnyire nyitja és kikiabál: - Úgyse jössz be, úgyse jössz be!
Dr. Mucsi Ilon továbbra is türelmesen kopogtatott.
K. Robi: - Igaz, hogy a fokhagyma jó hatású bélférgesség esetén?
Csop. vez.: - Persze, ha alulról viszik be.
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GYALOGGALOPP
Csoportunk 15'-es késésére etika gyakorlatvezetőnk, Tóth Adél, mégy lO'-t ráhajrázva korrektül kimentette magát: - Elnézést, hogy késtem, de egy kicsit lassan jöttem.
P A R A Z I T O L Ó G I A (népegtan.)
Hétfőn délelőtt M. Györgyi becsavarta derékig érő hosszú haját a gétvégén.
Mélázásunkból a következő témába vágó párbeszéd ráz fel bennünket:
- És mennyi ideig volt benne a csavaró?
- Másfél napig.
-

? ? ?

SEBÉSZET
A gyermekszoba - deficiens Örsváry László tartotta a gyakorlatot az SZTK-ban.
Perianalis tályogos beteg tér-könyök helyzetben a vizsgálóasztalon.
Örsváry: - Jöjjenek, nézzék, ez a mozi kérem narrátorral!
BELGYÓGYÁSZAT
Ki nyer ma? (A beteg biztos nem!) Diagnosis és therápia másfél órában.
Aki kérdez: Szepes Attila
Aki válaszol: Rúzsa Zoltán
1. - Mit cisnálsz először egy supraventricularis paroxismalis tachycardias
beteggel?
- Mondom neki, hogy Valsawázzon.
- Persze, majd mondod a betegnek: Mari néni zárja be a glottisát.
2. - Hogyan kezelnél egy veseköves öregasszonyt?
- Elküldeném félórát lovagolni.
Betegvizsgálat után referáltunk az esetekről.
Gabi: a beteget valami lengyel doktor vizsgálta.
Az egész csoport harsányan röhögni kezdett. Gabi értetlenül nézett körbe. Ildikó
hosszas mutogatása után végre észrevette a gyak. vez. névtábláját: Dr. Lengyel
Csaba.
Autoimmunk gyakorlat Kovács Attilával. Tízezer forintos kérdés:
- Soroljátok fel a gyulladás tüneteit!
Csoport kórusban: - Tumor, rubor, calor, dolor
91

K. A: - Tudor, vidor....
Csop.vez.: - Rigor (mortis)
A II. Belklinikán nehezített terepen (lépcsőn felfelé) Öcsi nyálát fröcsőgtetve
üldözte Mariannt.
- Marjan, Marjan, menekülj, megfertőzlek a náthámmal.
A gyakorlat során Zoli többször köhécselt, Mariann a gyakorlat végén:
- Krr, krr, már érzem is, hogy kapar a torkom.
Nyári gyakorlat, bőbeszédű beteg, anamzésisének felvétele (mazsolázgatás a
kérdésekből)
Udi és Noémi (6. cs.): - Volt-e már a szeme begyulladva?
Beteg: - Mostanában nem, de pár évvel ezelőtt, amikor az a csernovili eset volt kicsit könnyezett.
Udi és Noémi (6. cs.): - A vérnyomása milyen?
Beteg: - Kicsit magas volt, de elkezdtem rá enni a céklát és az levitte.
Udi és Noémi: - Vizelete rendben?
Beteg: - Igen, de amikor készen vagyok, hogy is mondja, csöpög a vége, ezért meg
szoktam törölni a trikóm aljába. Meg tudja, doktornő, az utóbbi időben, ha nővel
vagyok, fáradok.
Udi és Noémi: - Volt egyéb betegsége?
Beteg: - Igen, persze, felöklelt a kandisznó és majdnem leszakította az egyik
herémet.
OKTATÓINK MONDTÁK:
„A beteg nem szinonimája a hülyének."
„Ha valakinek van egy valamekkora berendezése, és abba egy számmal nagyobb
katétert dugnak be, az még az atlétát is megviseli, pláne ha nincs megzsírozva. (Dr.
Ábrahám György)
A hemoterápia arra jó, hogy eltünteti a beteget, a tumor pedig megmarad. (Dr.
Nagy István)
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SZÜLÉSZET
Koloszár: - Tudják-e mit tartalmaz az ondó?
B.

Mariann, 21 éves medika: - Van benne C-vitamin.

Cs. Klaudia, aki akkor már betöltötte 22. Életévét: - A szükséges plussz!
Anikó is ontotta a poénokat
- Miért van fruktóz a spermában?
-

? ? ?

- Hogy cukorbetegek is fogyaszthassák.
GYEREKGYÓGYASZAT
Dr. Szirovicza Éva (gyak. vez.) a
perinatalis

hipoxiás

újszülött

kilátásairól:
- Gyerekgyógyász már biztos nem
lesz, de szülész még lehet belőle!
Virág prof, aranyköpései:
„ .... 1 éves gyerek teljesítje hazafias

kötelességét!

Legyen

10

kilós!"
„ .... Vashiányos anaémia therápiája:

Magyar

gyerekbe

magyar

kóbász!"
„ .... én is tudnék erre mondani két
megoldást,
Hogyan jussunk be a Gyermekklinikára?

megkongatják

Fül-orr-gége szigorlat a prof-nál.
1.
- Mi a különbség a hidegrázás és a borzongás között?

-

a mastoiditis therápiája a mastectomia.
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a

talán még négyet is."

Zolcsi vizsgázik III.

- Az egyiket a hideg rázza, a másikat a borz.
2.

sőt,

ha

nagyon

scrotumomat,

NEUROLÓGIA
Mayer Péter: - A következő gyakorlatot Avramov doktornő tartja helyettem, aki
sok érdekeset mutat majd, és olyan helyekre visz el benneteket, ahová én nem is
tudnálak.
Udi: - Például a női WC-be?
M. P.: - Oda és is járok, ott tartom a biciklimet.
Rp./ Capsularum fokhagymae
Caputum originalem NO I. (unam)
Continentum gerezdeem NO X (decem)
Butyri cacao
quantum satis
Misce fiat suppositoria
DS: Végbélkúp
Indicatio: szív- és érrendszeri betegség, féreghajtás per rectum per vias naturales
Contraindicatio: oral-anal szex, végbélatresia
Pro familia
Rp/aetylicus 100%-us
tablettarum speedus hallicinatus
capsularum romboszuisz
cigarettus tetrahidro cannabioli
ana gta triginte (30)
cum vaselinus flavus
Butyri cacao
quantum satis
D. S. : Da in canalis analis.
Szétbassza te agyusz azonnalus.
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úíM á íé úiá
Babai László

Bella Zsolt

Dimák Sándor

Németh

Zsuzsanna

Nyárádi Anett

Nyéki Nóra

O
áit
>v

Tímár Erzsébet

Vass Noémi

Tóth Károly

Véghelyi Judit
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Orbán

Tekle Wolde

Zsuzsanna

Eliza

ANATÓMIA
A boncolással első éven igen sok gondunk akadt - mint mindenkinek.
Történt egyszer, hogy Eliza és mindenre elszánt mtsai a regio antebrachii anteriort kapák
boncolásra első próbálkozásként. Remekül is ment minden, csak sajnos a beazonosítható
képletek nem hasonlítottak a tankönyvben látottakhoz.
Mint utólag kiderült nem is csoda, hiszen ők az alkar hajlító oldala helyett feszítőt boncolták!
Persze a fiúknak sem ment minden simán a boncolásokon. Egy alkalommal Babai Laci és
Bella Zsolti, Jiarctere" a regio analis volt. /Hálás feladat!/ Ők minden igyekezetüket összeszedve nekiestek a tájéknak és a vesetálban csak gyűlt, gyűlt a perianalis zsírszövet. Munkálkodásuknak Jójárt Julika vetett véget, amikor - csöppet sem elismerően - nyugtázta:
- Igaz, hogy alapos munkát végeztetek, de egyetlen képlet sem maradt a tájékban!
A látvány magáért beszélt: Egy iszonyú mély árok közepén éktelenkedő végbélnyílás.
Az alig 150 cm magas Pali bácsi Zsuzsát meglátva méretes köpenyében, megszokott modorában lerohanja:
- Csak azt nem értem, hogy az ilyen pici, törékeny kislányok, mint maga, mit keresnek az
orvosi egyeteme?!
Még ugyanazon az órán rácsodálkozott Elízre és Elizára:
- Ezek az anglikánok meg mi a faszt keresnek maguk között?
Kovács Tibi koponya demón Anettet faggatja:
- Mi tapad a proc. pterygoidenson?
- A m. levator ani.
Tibi röhögve lefordult a székről.
Karesz szigorlatozik Kallónál.
Kalló: Kinél okoz daganatos betegséget a férfin kívül a smegma?
Karesz: A feleségen
Kalló: Miért?
Karesz: Jól megkeni a porcióját.
Karesz Tóth Lajosnál vizsgázott. Lajos Cajal nevét akarta kiszedni belőle, de ez nem ment
olyan egyszerűen. Végre kipattant az isteni szikra Karesz koponyájából és csillogó szemekkel közölte vizsgáztatójával.
- Kajal!
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Lajos addigi arcszíne paprikavörösre változott:
- Tessééék?!! Ugye „kahal"- ra gondolt kedves kolléga?
Noémi vizsgán segítséget akar kérni a bent lévő gyakornoktól, amire ő ezt a választ adta:
Nem tudom, de ígérem, hogy a következő félévre megtanulom!
- Köszi, de nekem nem áll szándékomban még jövőre is ebből vizsgázni! - mondta Noémi
„kissé" idegesen.
KÉMIA
Babai Laci az órán kotyvasztott kénhidrogént, mellényzsebében kicsempészte,
majd útban az anatómia gyakorlatra a villamoson „valahogy" kilazult a dugó. A
szag hatására egyöntetűen Lacira néztünk és persze még ülőhelyünk is lett. Laci
egy hétig nem szólt hozzánk.
Utolsó órán a gyak. vezetőnk egész éves munkáját megköszönve Nórira sóztuk az
ajándék átadását. Nóri arcára fagyott a mosoly, amikor Kati megköszönte a következő kedves szavakkal:
- Nagyon aranyos és jó kis csoport voltatok, szeretlek benneteket, kivéve Nórát,
aki egy kicsit sokat beszélt.
/Mellesleg Devi beszélt sokat!)
BIOFIZIKA
Előzmény: Sada és Slash (Posztós Roland) „minimális" alkoholos befolyásoltság
alatt jól érezték magukat egyik Jancsó buliban. Annyira jól, hogy a kolesz második emeletén porral oltottak - persze tűz nem volt, így a buli 1500.-Ft-ban került
fejenként.
Másnap az első biofizika gyakorlaton Ringler tanár úr megkért, egy hallgatót, hogy
hozza be a folyosóról a porraloltót és mutassa be a többieknek. Igen, a választása
éppen Sadára esett. (Lehet, hogy tudott valamit?) Mi akkor jót röhögtünk. Röhögjetek Ti is!
A biofizika gyakorlatok egyébként nagyon jó hangulatban teltek el. Ringler tanár
úr sokat mesélt egyetemi éveiről és persze próbált minket bevezetni a biofizika rejtelmeibe. Mi is nagyon igyekeztünk megfelelni a követelményeknek és próbáltunk
minél többet beleverni a fejünkbe ebből a tantárgyból, DE még ma sem értjük,
hogy hogyan működik az a rohadt oszcilloszkóp!!
Elnézést Tanár Úr!
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BIOLÓGIA
Szigorlaton Devit a genetikai változékonyságra próbálja rávezetni a következő
kérdéssel Szabad János:
- Na, és maga szerint akkor miért vannak a birkák?
- Devi, abban a tudatban, hogy neki már úgyis mindegy, unottan közli:
- Arra, hogy lerágják a füvet.
ÉLETTAN
2. Démon dr. Szatmári Fischer kérdezi Anettet a nyelv funkciójáról. Anett hosszas
felsorolás után kifogy az ötletekből. Néhány másodperc elteltével arcán kaján mosollyal készül kimondani bűvös szót, amikor a gyakvez. közbevág:
- Hát a fogak tisztítására evés után!
/Anett nem erre gondolt./
A 2 kérdésnél érdekes módon a gyakvezérnek fel sem tűnt, hogy Anett
SZTERkobillin helyett SZARkobillinről beszélt!
/Hát igen, ez egy kicsit életszagúbb./
3. Karesz és Sárváry Laci III. év 1. félévében az intézetben a Profot keresik. Az első szembejövőt megszólítják:
- Elnézést kérünk, meg tudná mondani, hol találjuk Benedek professzor urat?
- Igen. Én vagyok.
1. Az első élettan demóra való várakozás feszült csöndjében 1/2 12-kor betoppan
Józsi.
Vki.: - Szia Józsi! Hát TE hogy-hogy már itt vagy, amikor a demo csak délben kezdődik?
Józsi ekkor hűen önmagához, angol nyugalommal közölte:
- Jó, akkor én még hazamegyek és alszom fél órát.
BIOKÉMIA
Gyakorlat közepén a másik csoport gyakorlatvezetője berohant a terembe, hogy
éktelen dörömbölés hallatszik a 6. csoport szekrényéből.
A gyakvezünk, dr. Hulcsak Helga rémülte rohant ki a folyosóra, nyomában a „mit
sem sejtő" csoporttal.
Kinyitva az ajtót, vörös fejjel, göndör fürtjeit igazgatva Zsolti zuhant ki a szekrényből.
- Véletlenül „bezárodott"!- mondtuk kórusban.
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PATHOLOGIA
Karesz panaszkodik gyakorlaton, hogy mennyire fáj a foga.
Iványi tanár úr megkérdezte tőle:
- Miért nem öblögette alkohollal?
- Öblögettem én!
- Na, és hatott?
- Hát, arra nem emlékszem.
Iványi tanár úr szervdemóra Karesz elé tett egy „konzervet" és megkérdezte:
- Mi ez?
- Gége - mondta Karesz.
- Nem! Lejjebb!
- Légcső.
- Neem! Fiam ez egy pancreas.
Gyakorlaton kérdeztük Hajnal Pap Rozikától:
- Milyen a hangulat az intézetben így prof. váltás után?
- Karesz közbevágott: - Haláli!
A legutolsó bonctenni gyakorlaton Babai Laci és Bella Zsolti a beleket vágták fel
a lefolyóban. Hirtelen Laci falfehéren felkiáltott: - Úristen! Lement a bél!
HPR: - Hova ment le?
Laci: - A Mars térre...
Majd megpróbálták menteni a menthető, de már csak kb. fél méteres darabot sikerül visszarántatnia lefolyóból.
HPR: - Egyszer fordult már ilyen elő egy fiúval a vizsgán.
Laci: - És mi lett vele?
HPR: - Kirúgtam.
MIKROBIOLÓGIA
Gyakvez: - Hogyan mérjük a baktériumok kataláz aktivitását?
Karesz: - Hőmérővel!
Devi vizsgázik. Prágai tanár úr megpróbálja rávezetni a Bacillus anthracis kapcsán
a gyapjúra:
- Na, gondolkodjon! Mi van a rokkán?
Devi szeme felcsillan:
- Hát, pedál!
99

GYÓGYSZERTAN
Karesz a BETALOC nevének eredetét próbálja megfejteni:
A pösze beteg bemegy az orvoshoz: - Jaj doktol úl, mindjált betalok úgy vei a szívem!
Kormányos Zsolti a receptura rejtelmeibe vezeti be a csoportot:
- Ne felejtsétek el, hogy mindig írni kell vívőanyagot is, mert pl. mi lesz a végbélkúpból, ha kifelejtjük a butyri cacao-t?
- Kanalas orvosság! - kiabált be Sada.
PULMONOLÓGIA
Egyik gyakorlaton intracután bőrpróbát gyakoroltunk egymáson Nóri adta be
Sadának.
Tanárnő: - Hát, ebből inkább muscos lett.
Nóra: - De legalább bent van.
ORTHOPEDIA
Gyakorlaton stg. felvételt nézegettünk.
Gyakvez: - A nyílirányú felvételen jól megfigyelhetitek az elváltozást.
Sada: - Jó, jó az elváltozást látom, de hol van a nyíl?
Czipott tanár úr ellenőriz bennünket:
- Ki a gyakorlatvezetőtök?
- Virágh doktor. - feleltük.
- Ja, a mákVIRÁG! És hol van? - ELVIRÁGZOTT!
BAnett az új bakancsát orthopedia gyakorlati szigorlaton avatta fel.
A beteg néni, akit vizsgált, a bakancs láttán e szavakat mondta:
- Jaj aranyoskám, magának éppen olyan ortopéd cipője van, mint nekem!
FOGÁSZAT
Karesz vizsgázik.
Vizsgáztató: - És akkor mit csinál kolléga, ha katonaorvosként egy kiskatona jelentkezik fogfájósán, feldagadt arccal?
Karesz: - Háát, elküldöm fogorvoshoz.
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SZÜLÉSZET
Első gyakorlaton dr. Keresztúri Attilával beszélgetünk. Attila a normál szülésről
kérdezget bennünket. A társaságnál teljes a sötétség, ő azonban ne adja fel.
- Mi a teendő placentaleváláls után?
Sada: - Elvágjuk a köldökzsinórt.
Több kérdés nem volt.
Szülőszoba gyakorlaton Vereckey doktor a csoport hölgy tagjait nőgyógyászati
kérdésekről faggatja.
Több sikertelen próbálkozás után csüggedten felteszi a mentőkérdést:
- Kislányok, legalább azt meg tudjátok mondani, hogy milyen a normál női ciklus?
- Kinek milyen. Melyikünkére vagy kíváncsi?
Bozóky doktor a női hormonális ciklus változásairól beszélt és közben praktikus
tanácsokkal látta el a csoport tagjait, mint pl. az óvszer kibontása és felhúzása.
Majd a gyanútlan belépő nővérkének szegezte nem mindennapi kérdését:
- Marika! Maga is érzi az ovulációját?
- Marika zavartan távozott a szobából.
Daru doktor gyakorlatán egy „kreol" nőbeteget kaptunk. Az enyhén szólva büdös
beteg kikérdezését a doktor az „önként jelentkező" Juditra bízta. A terem másik
végében álló gyak. vez. egyre közelebb küldte, majd közölte:
- Jó, akkor most vizsgáljuk meg a beteget.
Miután a beteg elhagyta a vizsgálót, Daru doktor e keresetlen szavakat mondta:
- Hát, ilyen esetekben szoktam én mondani, hogy veszélyességi pótlék is járna az
orvosoknak.
OXYOLOGIA
Próbaintubáció a műanyag babán.
Sada első lendületes próbálkozását sípszó kíséri. Mire a teremben lévő mentőtiszt
megszólal:
- 1 sípszó: 20 ezer, 2 sípszó 40 ezer - a fogorvosnak.
SEBÉSZET
Egyik gyakorlaton csontscintigráfiás felvételt elemzünk.
Vki: - Ezek közül, akkor most melyik a mi betegünk?
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Nyári gyakorlaton Eliza és Judit egy idős bácsit vettel fel, aki közölte velük, hogy
már nagyon szeretne túlesni a műtéten. Szegény, akkor még nem sejtette, hogy a
gondos fizikális vizsgálatkor észlelt enyhe sípolást és búgást a felvételi lapra is rávezették a lányok.
Következmény: A műtétet 4 nappal elhalasztották.
SZEMÉSZET
Demón történt.
Sziklai tanár úr: - Mi az oka sympathicus ophtalmiának?
Eliza: - Ha nem vigyáz a szemész és megsérti a szemlencse tokját.
Sziklai tanár úr: - Kolléganő, amiről maga beszél, az már a boncolás.
Az egyszerű beteg és a vidéki szemész esete Sziklai tanár úr előadásában:
Anamnaesis felvétel: - Mi történt Jóska bácsi?
Jóska bácsi: - Hát, azt mondta a kezelőorvosom, hogy kivette a szürkehályogot, de
mögötte volt a zöld. Ezért köllött idejönnöm a klinikára.
Kontaktlencse gyakorlaton történt, hogy a gyakorlat vezető Sadának próbálta betenni a színes kontaktlencsét:
- Nehezen lehet berakni, nagyon erős a szemhéjtónusod.
Sada: - Persze, hát konditerembe járok.
Gyakorlaton Sziklai tanár úr megkérdezi:
- Ki volt glaucoma előadáson?
- ?? - Síri csönd.
Vki: - De azt mondták, hogy jó volt.
F. O. G.
Endoszópos vizsgálatot nézünk, miközben Eliza a teremből önként kiszorul Karesznek közvetít:
- Képzeld, ezt a műtétet mastectomiából végzik.
- Te Eliza! Nem lesz ez egy kicsit radikális? - kérdezte Karesz, jogosan.
Precision 2000
Sada testsúlyának 70%-át 2 ujjának közvetítésével 1 karú emelőként átvitte a paciens nyelvének 0,7 cm2 felületére. Mindez aránytalanságban állt az összes működő hcs. nyelvizom kapacitásával. így a beteg reflexesen fékezte a folyamatot.
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fremulumát a 2 alsó metsző interdális részébe szorította. A vizsgálat véresen végződött.
Sűrű bocsánatkérések közepette Sada megkérdezte a beteget:
- Ugye nem fájt?
- A, dehogy. - majd letörölte szája szélén lecsorgó vért.
NEUROLÓGIA
Kollokviumon Sada remegő kézzel, verejtékcseppekkel a homlokán áll a gyak.
vizsgát megelőzően a beteg ágyánál. Észrevétlenül mögé lopódzik egy segítőkész
beteg s újságja széléről - miután meggyőződött arról, hogy orvos nincs a közelben,
felolvassa:
- Hoffmann, Trömner, Babinski. Ezeket szokta a prof. kérdezni.
Majd, mintha mi sem történ volna, továbbment.
BŐRGYÓGYÁSZAT
Gombás körmű, jól megtermett paraszt bácsit vizsgáltunk.
Vki: - Ajánlottak már korábban valami kezelést erre az elváltozásra?
Beteg: - igen. A körzeti orvosom mondta, hogy le kéne szedni mind a 10 körmöm.
Vki: - És?
Beteg: - Há, mondtam neki, hogy szedesse le a magáét!
Ugyanehhez a beteghez szegezte kérdését egy ukrajnai doktornő:
- Próbaexcisio történt?
Beteg: - ???????
GYERMEKGYÓGYÁSZAT
Csoporttársaink idegesen várakoztak gyerekvizsga előtt, de még mindig nem érkezett meg a vizsgáztató. Rövid időn belül Virág prof. tűnt fel a folyosón, mire a lányok fülig érő szájjal kérdezték:
- A professzor úr vizsgáztat minket?
- Á, nem. Az V. év nem az én színvonalam. - és továbbment.
NÉPEGÉSZSÉGTAN
Devi véletlenül betévedt előadásra. Az előadó a siphilis kezdeti tüneteit próbálta
demonstrálni diák segítségével. Egyik képnél Devi félhangon, értetlenül kérdezte:
- Oké, hogy ilyen csúnya ez a fekény, de mitől lett a fütyije ilyen barna?
- De Devi! Ez a fickó néger!! - mondta a mellette ülő Annus.
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Az említett népegtan gyakorlat első 5 perce csendben telt el, majd fokozatosan elkezdtük mindennapi szociális kapcsolataink kielégítését, orálisan. Az idő - ezt leszámítva - eseménytelenül telt, a tanárnő beszélt, Babai Laci letörte a csapot.
Mindezek után gyakorlat végén a tanárnő e szavakkal minősítette a csoportot:
- 30 év alatt egyszer sem találkoztam ilyen fegyelmezetlen csoporttal!!
No comment.
BELGYÓGYÁSZAT
Előrehozott vizsgájáról teljes harci díszben érkezik Babai Laci endokrin gyakorlatra. Valkusz doktornő rögtön kérdez tőle valamit, de nem tud rá válaszolni.
Doktornő: - Persze, hogy is tudná! A nyakkendő leszorítja a carotisát, így nem is
lehet gondolkodni!
Anamnesist vettünk olyan föl egy idős nénitől, de egy-két kérdés után kiderült,
hogy a néni szinte teljesen süket.
Ekkor Devi lépett fel teljes hangerejével:
- Milyen panaszokkal került be a kórházba?
- Jól vagyok drágám és itt mindenki olyan kedves és aranyos, maguk is olyan kedvesek hozzám - és elkezdte puszilgatni Devi kezét.
- A többiek röhögve mentek ki a szobából. Gyakorlat végén, mikor köpenyleadásra került a sor, hiányzott egy köpeny, amit egy meg nem jelent csoporttársunknak
vettünk fel s hurcoltuk magunkkal. Noémi visszarohant az osztályra, majd nem kis
meglepetésére a köpenyt a nénin fedezte föl.
- A gyak. vezetőt hívta segítségül, aki így próbálta meggyőzni a nénit:
- Marika néni! Tessék levenni az a köpenyt, mert még végül hallgatónak nézik!
Nyári bel. gyakorlaton Sada egy nagyon kövér kisfiút vizsgált meg. Referáláson a
kisfiú testalkatát némi gondolkodás után így jellemezte:
- Hát, kp. obes.
Devi és Nóri - a mesterpáros - beteget vizsgál. Az alapos anamnaesis és fizikális
vizsgálat után néhány perc múlva a biztos dg. tudatában a folyosón beszélgetnek.
Referálás:
- Ki vizsgálta Kovács bácsit? Tudjátok azt a kis kölyökképűt!
A lányok szeme felcsillan.
- Mi vizsgáltuk!
- Diagnózis?
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- DM.
A doktornő azonnal acut exophthalmust kapott.
- Milyen szembetűnő elváltozást láttatok rajta?
-

? ? ?

Erre Eliza, aki a terem másik végében vizsgált egy beteget, kisegíti a lányokat:
- Gynecomastiája van.
- Mi ezt nem láttuk, csak a hátát hallgattuk meg. - mondták a lányok.
- Ezek után meg sem merem kérdezi, hogy mit találtatok a beteg gatyájábanü!
ANGOL
5 évi angol tanulás után a pszichiátrián megjelenő angol hallgató dr. Kovács Zoltánt kereste. Karesz erre szavakkal „igazítja" el:
- A Kovács doktor csak holnap lesz bent!
HOL-NAP! Érti? HOL-NAP!
Dolgozat előtti délután a csoport a Jancsó 304-es szobájában együtt „készült" a
másnapi megmérettetésre. De leginkább az foglalkoztatott bennünket, hogy miként lehetne megúszni a dolgot.
Viki: - Halasszuk el!
Töllich: - Azt ma délután már nem lehet!
Judit: - Dehogy nem! Adjunk föl sürgönyt, hogy életbevágóan fontos dolgunk
akadt!
A dolgozatot másnap megírtuk és nem sikerült valami fényesen.
VÉGE
Epilógus: Gerda! Bocs!
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Ilyenek voltunk ...

METAMORFÓZIS
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Besenyi Orsolya

II

Burián Éva

Kiss Kinga

Kovács Gábor

Pohánka
Róbert

Sztanyik Szilvia

Gál Gabriella

Herszényi
Tamás

Lóczi Gerda

Papp Kriszta

Zrupkó Ferenc
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"Társaim nem, nem sohasem feledjük
mennyi szép időt múlatánk el együtt"
/Képes Géza/
Indultunk:
Besenyi Orsolya, Burián Éva, Gál Gabriella, Herszényi Tamás, Kaszás
Annamária, Lóczi Gerda, Pohánka Róbert, Posztós Roland, Zrupkó Ferenc
Jöttek:
Kiss Kinga, Kovács Gábor, Papp Krisztina, Sztanyik Szilvia
Mentek:
Kaszás Annamária, Posztós Roland
Jöttek-mentek:
Bohata Csaba, Glózik Isván, Tóth Mónika, Tölcsér Anikó
Maradtunk:
Besenyi Orsolya:
-Férjezett, csoportbébink édesanyja
-Egyszer ivott, de akkor sokat(bár még így is az átlag alatt maradt)
Népegészségtan gyakorlaton Robi előadást tart a kábítószerekről:
Gábor:-Kár, hogy a technokolt kivonták a forgalomból, az mindent megragasztott.
Orsi:-A technokolt én is imádtam!
Burián Évi:
-Legszebb öröm a söröm!
-Ötödévben már Kovács néninek szólították a folyosón.(ki tudja miért?)
-Mormota
-A focicsapat titkos ásza
Etika szeminárium, beszámoló a drogokról.
Évi: A könyvvel vagy a személyes
tapasztalatokkal kezdjem?

Akkor is befér!
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Gál Gabriella:
-Joghurtkirálynő
-A szakma szerelmese
-A MATÁV beépített embere, maximuma 123 perc
-Néhány rum-cola után ő dobta az aranyérmes hátast
-Buli után előadáson: somnolentia., sopor.., coma...
-Olvashatatlan, de jó jegyzetek.
Belgyógyászat gyakorlat, anamnézis felvétel, 70 éves beteg.
Gabi:-Szülei miben haltak meg?
Beteg:-Élnek még a szüleim!
Herszényi "The Dream" Tamás:
-A szíve félig zöld és a Ferencvárosért dobog
-Bár van Glóriája, mégsem szent
-Kitüntetett hoppmester
-Mindig ő kapja a női köpenyeket, pedig a mellén egy bolhát el lehetne
-Egyszer nagyobbat szart, mint egy csivava.
-A Bolognai félistene
Pathológia boncolás:
Tamás:-Te, Dóra nincs itt valami összenövés?
Dóra:- Nincs, ez a diaphragma!

Csillag születik
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Kiss Kinga:
-Vagy buli,vagy iskola, a kettő együtt nem megy.
-Jancsó-buli párti, a Béke túl messze van, mégis ott dobta az orcást a virágágyásba.
-Foci=cigi+alma
-"B...tok meg, nem tanultam semmit!"
Informatikán:
Kinga:-Tóth Józsefet keresem.
-Én vagyok
Kinga:- Akkor nem magát, pedig az is valami Józsi volt!
Kovács "Magic" Gábor:
-A Mester(JagerMAISTER)
-"Én nem vagyok kíváncsi, szürke veréb vagyok!"
-Átúszta a Kárászt.
-A hátasdobás szülőatyja(másnap mindenki röhögött a homlokán lévő horzsolásokon)
-Két számmal nagyobb arca van
Kórélettan demó Gecse tanárúrnál.Gábor válaszai a 3 téma egy-egy kérdésére:
-Nem tudom.
-Passz.
-fejcsóválás

Gábor, a hátasdobás MESTERE
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Lóczi „Hubertus" Gerda:
-Nem az a tipikus német.
-Kedvenc sportja a lovaglás, bár lovon még nem ült
-3 dkg pólóban sem fázott.
-Krónikus funkciógyűjtő
-Jól bánik a fakanállal és a focilabdával is
-Sokan köszönhetik negyedére kicsinyített jegyzeteinek sikeres vizsgájukat
Bőrgyógyászat gyakorlaton Gerda közli, hogy ő évekig kente gyerekkorában a
kezét fluorozott steroiddal, mégsem lett semmi nyoma.
Kemény Lajos gyak. vez. végigmérte, majd közölte:-Jó bőr! Jó bőr! Hm! Jó bőröd
van!
Papp Krisztina:
-Aki tudja mit jelent anyának lenni.
-Pizzájára évekig vártunk, de megérte.
-Mindig van saját megjegyzése a gyakorlatokon.
-Állandóan jókedvű.
Sebészeti műtő, a beteg spinálban érzéstelenítve.Kriszta megjegyzése:
-Akkora zacskója van mint egy kecskének!
Pohánka "Férge" Róbert:
-Status: Érdes légzés, elérhető máj.
-A Nagy Ho-Ho-Horgász (nemcsak halakra)
-Akinek nem lehet belecsípni a hasába (többen próbáltuk)
-Rugólábú, kengyelfutó gyalogkakkuk, focista.
Kórélettan vizsga.
Telegdy prof.: - Na, mondjad Prohászka!
Robi:-Elnézést professzor úr, Pohánka.
T.:-Jól van, Pohászka.
R.:-PO-HÁN-KA!
T.:-Nem ez itt a lényeg!Na, mondjad!
Erre a kis időre most betegyem
az arcba? Úgyis visszajön !
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Sztanyik Szilvia:
-"Egyszer élünk!"
-Sokszor leszokott, de mégsem tudta abbahagyni.
-Minden "A-betűst" megiszik: a sört, a bort, a ...
-"Hű, de bebasztam!"
-Sebészet előadáson a Baradnay proffal sörözött.
-Nagy az empátia készsége.
Gyógyszertan szigorlat:
Papp Gyula:-Mikor alkalmazzák a Lidocaint antiarrithmiás szerként?
Szilvi:-Supraventricularis paroxismális tachycar...
Heves fejcsóválás
...dia kivételével mindenhol.
Papp Gyula(mosolyogva):- Na, jól kivágta magát!
Zrupkó Ferenc:
-Mozgásművész és arcista.
-Lefutotta a maratonit
-Mindig a kályhától indul és a hegyekbe érkezik.
-Már nem is pontoz, hanem rúg.
-Gitárművész és szólóénekes, ehhez két sör is elég.
-Az anekdotáihoz egy is ...
Orthopedia gyakorlaton
Dr. Fabula: -Rakd fel légyszíves ezeket a Rtg-képeket.
És Feri felrakta.... zacskóstól az átvilágító tetejére!
•
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B...meg, mikori ez a kifli?
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6 évig aszalt ált. orvos 7-es csoport módra (11 személyre):
Végy kilenc szép fejhúst és tedd be őket az egyetem darálójába. Pácold (szakszóval maceráld) 2 évig az Anatómián. A kapott anyagot desztilláld a Kémián. Nyaranként tedd ki az anyagot aszalódni a napra (egy részét biztos ami biztos, jó közel a tankönyvhöz). Az előkészítés következő fázisában tegyél be ill. vegyél ki egy
kis vizet a fazékból (a la Rohán). Az élettan darálójának éles kését előrelátóan kerüld el, küld el külföldre, hogy élezzék még egy kicsit. Az eredeti dózisból tegyél
egy csipetet a 11 sz. fazékba, egy másik darabot pedig fél éves pihentetés után macerálj tovább külön. Dobd fel az egészet Tóth-, Sztanyik-, Kiss- és Papp-féle fűszerekkel és Kovács-féle reagenssel. A nyári, igen nagy mennyiségű izzadmány leszűrése után, tedd ki a csoportot még melegebb helyzeteknek. Keverd össze jó sok
málnazselé- és rizsié-széklettel, tejeskávé foltokkal, szilvalé köpettel. Szórd meg
szerecsendió-májjal, apróra vágott hagymalevél-laesióval. Tegyél hozzá pár csepp
savanyú foszfatázt és öntsd fel jó sok vérrel. Ha mindez megvolt, szűrd át az egészet egy adszorpciós szűrön.
Miután az alappal elkészültél, próbáld megtölteni hasonló színvonalon. Süsd át
jól lágysugarakkal, habard be kontrasztanyaggal. Reszelj bele egy kis csontszilánkot. Amennyiben kávézacc-szerű lenne, tegyél hozzá galopp-ritmusban egy kevés
pericardiális folyadékot. Szeletelj bele medúza-fejeket. Ha esetleg belekeveredne
némi vadhús, sürgősen excochleáld. Tegyél hozzá leforrázott csalán(kiütés)t. Ha
nagyon felhevülne a főzet, hűtsd le pasztával. Keverj hozzá a krematóriumból ill.
a szeméttelepről származó illatanyagokat, majd teszteld le. Öntsd fel liquorral, ülepítsd. Rázd össze, míg coctail litique nem lesz belőle
Ha mindezt megtetted jól felkészült, de rendkívül száraz, rágós húst kapsz. Ezért
használj folyamatosan adjuvánsokat. Legjobban a csoportbuli, születésnapi-buli,
Béke-buli, SZOTE Klub ill. postdemós buli készítmények váltak be, melyek kémiai neve: etanol (csak az adalékok mások). Ha mindent jól csinálsz, igen nagy esélyed van egy ínyencfalat összeállításához, bár véleményünk szerint leginkább az
eredeti hús minősége számit.
Akármilyen hozott anyagból nem lehet jó csoportot csinálni!
Desszertnek ajánlunk:

-Mákos Gubát
-Pogátsát
-Prágai sört
(-a bukta kontraindikált)

Túladagolás esetén hivd a 104-et!
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Mondjátok ÁÁÁ...I

I. éves anatómia jegyzeteinkben találtuk:
-gróf-hormon
-tökmagsoros hengerhám
-Ébrényi-f. hám
Hogy is van ez?!
Gyak. Vez.:-A here azért van a testüregen kívül, mert ott optimális a hőmérséklet
a spermiumok éréséhez.
Szilvi:-És hogy van ez a trópusokon?
Évi Tóth Lajosnál vizsgázik:
Variációk egy témára:
-cumulus oovomus
-cumulus oomus
-cumulus oo...?
Eközben Tóth tanár úr arca bíborvörössé, majd hamuszürkévé vált, végül elfúló
hangon közölte a vizsga eredményét:Ujra játszhat!:
Csillik:-Az ondónak olyan illata van, mint a szelidgesztenye virágának.
Szilvi:-Végre megtudtam milyen illata van szelidgesztenyének!
I. év 2. félévében alig vártuk,hogy újra lássuk „kedvenc" gyakorlatvezetőnket,
Bőthi tanárnőt.Egyszer csak megjelent egy magas, fiatal férfi és közölte:
-Én vagyok az új ...
Robi és Gerda az új „gyakorlatvezető" háta mögött Viktória-jelet mutogatva
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ujjong, de sajnos a srác közben befejezte a mondatot:...csoporttársatok.Glózik
Istvánnak hivnak.
Egy igen jó hangulatú buli után az egyik csoporttársunk kikéredzkedett etika
gyakorlatról a WC-re. Csak utólag tudtuk meg, hogy hányni ment
Gyak. vez.:-Ha az öngyilkos nemes ember volt, nemtelenitették.
Kriszta:-Megcsonkitották őket?
Kinga:-Nem, kivették a heréit!(Nemtelenités:Nemesi rangtól való megfosztás)
Variációk nevezéktanra:
Ill.év belgyógyászat gyak. Móni gyak. vez.-hez:Elnézést, ki az a haj nélküli
ember?
-Pokorny tanár úr!
Kinga már több éve volt csoporttársunk de még nem nagyon ismerte az
évfolyamot, ezért ált. körbeírta kire gondol.
Az egyik srácról ezt mondta: -Tudjátok, az a kutyaszemű,kopasz.Ő

az

évfolyamtitkár.
Gerda: -De hát az én vagyok!!!
Gábort egyszer leszólitották a Nagyáruház előtt: -Dollár, márka Mr.Skinhead?
Kórélettan

demó:

Babarczi E.:- Milyen tumor markereket ismersz?
Gábor: -Van valami Alfa-foeto ...?
B.E.: -Alfa-foetoprotein
Gábor: -Ja, igen!És van még egy, de az most nem jut eszembe.
B.E.: -Van még több is!
Gábor: -Én csak ezt a kettőt tanultam (?! a szerk.) meg!
Pathológia

gyakorlaton

a pont az i-re az volt, amikor a szokásos fröccsenés,

bélleengedés után Gerda fűlklipsze belepottyant a szervtálcába. HPR. lelkesen
magyarázta, hogy semmi baja nem lesz ha lefertőtlenítik, ennek ellenére azóta sem
láttuk Gerda fülében.
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Pathológia kollokvium után Gábor az eredményhirdető tábla alatt áll, bőszen rugdossa a falat és félhangosan káromkodik:
-A k... életbe!Hogy a franc essen bele! stb.
HPR. odajött és részvéttel kérdezte: -Mi történt Gabikám?Megbuktál?
Gábor:-Dehogy!4-es lett!Most mehetek holnap a prof-hoz!
Év vége felé, mikor már a fülünkből is pathológia folyt, Évi a villamosból meglátott egy motorost:
-Ilyen motorunk van otthon!
-Milyen?
-Kumar. (Gy.k.: Komár)
Gyakorlaton történt, hogy Kinga rákérdezett a beteg 1. menstruációjának időpontjára.Ő szegény nem egészen értette miről van szó, mivel férfi volt!
Az ITO-n Feri és Tamás versenyeztek, hogy ki tudja lejjebb vinni az oxigén saturatioját úgy, hogy visszatartja a lélegzetét.A gyak. vez. „rémülten"szólt rájuk:
-Gyerekek, nincs több üres ágyunk!
Évi UV időpontot ment kérni

fogászatból.

Évi:-Mikor lehet jönni vizsgázni?
Titkárnő:-Javítani akarsz?
Évi:-Nem. Utóvizsga.
A titkárnő nem egészen értette. Évek óta nem fordult elő ilyen.
Neurológia gyakorlaton

a végtagkörtérfogat-mérésről volt szó.

Gyak. vez.:-A körfogatot az ízülettől 7, 14, 21 cm-re mérünk
Kinga:-A Gabinak nincs is 21 cm.
Urológia gyakorlaton

1 fiú és 3 lány volt jelen. Egy heresérves bácsit kellett

megvizsgálnunk.Először Gábor ment, de ez nem nagyon tetszett a bácsinak, ezért
odaszólt a lányoknak:
-Jöjjenek csak a lányok is! Játszadozzanak nyugodtan!
Neurológia gyakorlaton Kriszta kérdése Tamáshoz:
-Tamás neked van szerszámod?(csak tippeljük, hogy a reflexkalapácsra gondolt)
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Hajnalig tartó bulizás után másnap trauma gyakorlatra vártunk. Mikor megtudtuk,
hogy Fülig Jiminy (Dr. Török L.) helyettesít, a lányok rögtön felélénkültek. Szilvi
azonban továbbra is ásítozott:-Nekem mindegy, én rajta is elalszok!
Mottó: „Még jó, hogy a betegek nem tudják, milyen óriási tudásra kapunk
diplomát!"
Pulmonológia gyak. Rtg-kép értékelés.
Gyak.vez.:-Milyen ez a tüdő?
Tamás:-Ez a tüdő beteg!
Path. gyak.-Mi ez a sárga itt a májtumor közepén?
Gábor:-Epe (Az a szomorú, hogy mindenki ezt mondta volna, pedig a jó
válasz:nekrotizáló szövettörmelék)
HPR.:-Hogy hívjuk a hólyag hámjából kiinduló jóindulatú tumort?
Tamás:-Urothelioma
HPR.elszörnyedve:-Adenoma transitiocellulare papillare!
Negyedik pathológia demó előtt Gábor 3 oldalt olvasott el,Szilvi egyet sem.Ezek
után fogadtak, hogy ki ír rosszabb demót.Gábor 44%-ot írt, Szilvi csak 23-at.Egy
sört nyert vele, pedig az évfolyamban ez csak a 3. helyre volt elég.
Pathológia szervdemó. A hörgőben óriási ételmaradék (aspirátum).
Tiszlavicz: -Mi ez?
Valaki a tömegből:-Lovagló embolus!
Máig nem derült ki, hogy ki volt.
Fül-Orr-Gége

gyak.

Szilvi benéz a torokba, majd megkérdezi:
-Az a fehér csík ott periappendicularis tályog?
V. év elején Feri:
-Mi is az a fertőző? Amikor olyan kis bacillus izék...?
IV. év vége
.Belgyógyászat kollokvium.az egyik tesztkérdés:
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Milyen fizikális tünetei vannak az aorta insuff.-nak?
Szilvi válasza teljesen hibátlan: Zörej hallható a punctum maximum felett. (Ki
gondolná?)
Angol órán kaptuk a következő kérdést:
-Mit jelent az hogy blockbuster?
Mindenki bölcsen hallgat, Feri lázasan lapoz a pad alatt a szótárban (block,
buster), majd diadalittasan közli:-Tuskókölyök!
A szó egyébként kasszasikert jelent.
A magunk vigasztalására írjuk ide, hogy láttunk olyan orvost akit úgy kellett
felébreszteni a fotelből, mivel elaludt a szülés és a sutura között.

Egy rakás szemét... (tetején ülünl)
Egyébként volt olyan mikor várakozáson felül szerepeltünk(ha nem is gyakran):
Gyerekgyógyászat az év első gyakorlata. Nóvák tanár úr bevitte a csoportot egy
csecsemőhöz,csak úgy ismerkedés végett, majd közölte,hogy mucoviscidosisos,
de erről mi még úgysem hallotunk.A csoport egymás szavába vágva válaszolt:
Gábor:-Ez az amikor sós a gyerek,...
Gabi:-...a hetes kromoszóma...
Tamás:-...rövid karjának deléciója!

121

Oktatóink aranyköpései:
Mészáros Gyula (Szülészet és nőgyógy.):
Robi:-Hová vigyem a széket?
M.Gy.:-Oda b... meg ahol ordítanak!
"Ez szülészet b... meg, nem a pénz!"
Keszthelyi Gábor (Szülészet és nőgyógy.):
"Most jöttem rá, milyen szemetek voltunk, mikor végigpofáztuk a gyakorlatokat."
Gruber György=Zsinka (Kórélettan):
-Subminimális információval bombázd a cortexemet Csabikám!
-Ha Gecsének is ezt mondod majd, magához nyúl !
-Teljesen mindegy, hogy mit mondasz, Gecse úgyis kitenninál!
-Bármire rámondhatod, hogy idiopathiás vagy hogy zabszemsejtes tüdőrák okozza.
Tiszlavicz László (Pathológia):
-Én a vizsgán szigorú vagyok, de igaszságtalan!
A pathológiát legalább Népsport szinten el kell olvasni!
Rohán János (Biokémia):
- Biokémiából három dolgot kell tudni, ha ezt tudod már nagy baj nem lehet:
1. Hidrogén ki, hidrogén be.
2. Víz ki, víz be.
3. A B-ketosavak könnyen decarboxilálódnak.
Kérdések és válaszok a vizsgáról:
-Elég a Guba könyv?
-Hát, elég kevés!
-Elég, ha tűzre teszed!
-Elég 8 nap a biokémiára?
-Magának lehet hogy elég, nekem egy élet is kevés volt!
Prágai Béla(Mikrobiológia):
-Mi a syphilis kórokozója? Gondoljanak a SZOTE-s nótára!
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Tóth Lajos (Anatómia):
Gábor nála szigorlatozott anatómiából.Már megkapta a 4-est és kifelé tartott,
mikor Tóth tanárúr megkérdezte:
-Miről ismerte fel, hogy duodenum a metszete?
Gábor:-A hámjáról.
T.L.:-És milyen hámja van?
Gábor:-Henger.
T.L.:-És mi van azon?
Gábor:-Csillószőr!
T.L.:-Az ám, az orrod lukába komám!
Kemény Lajos (Bőrgyógyászat):
-Aki sokat UV-zik, annak előbb-utóbb vastag lesz a bőre!
Kalmár László (Szülészet és nőgyógy.)
K.L.:-A hüvelyflórát natúr joghurttal helyre lehet állítani.
Gábor:-Hogy, meg kell enni?
K.L.:-Hát, ha akarod ki is nyalhatod onnan!
Tajti László (Ortopédia):
- Az ortopédusok naponta csak egyszer kefélnek.
Kb 5 perccel később:
- Mert ugye a gumi ki is lyukadhat
Szilvi nyári gyakorlaton aranyérműtétnél asszisztált:
Orvos:-Megindult a szél!
Műtősnő:-Azt én is érzem a nyakamon!
(Közben ugyanis a légkondi is beindult.)
Népegészségtan

gyakorlaton az iskoláinkról volt szó.Tamás elmondta, hogy náluk

a gimiben egy évfolyamon két osztály volt: egy vegyes és egy lány.
Gyak. vez.:-Tamás, te melyikbejártál?
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Sulin kívül,bulik előtt, alatt, után:
Ebédelni ment a csoport.Tamás egyfolytában mérgelődött, hogy kisebb adagot
kapott, hogy mócsingos a máj,.az íze sem túl jó stb.Gerda hozott egy kancsó vizet
és töltött neki, hátha attól jobb lesz a kedve, de ő csak ezt mondta:
-B... meg ez a víz is milyen?!
Gerda,

Szilvi,

Gábor

együtt

mentek

hazafelé a koleszba.Gábor

sértő

piszkálódásaitGerda nem nagyon értékelte.
Szilvi:-Gerda, ne is törődj vele, két füled van, az egyiken be, a másikon ki.
Gerda:-Igen, de nekem a két fülem között van is valami!
Robi egy hot-dogos bulin elszólta inagát:-Ha kihűl a virsli, akkor az már lófasz!
Patológia demó után illuminált kis csapatunk a Békéből a Medicába tartott. Gábor
minden keze ügyébe kerülő, mobilizálható tárgyat (antennát) megpróbált magával
vinni. Éva felbuzdulva a látottakon úgy döntött, hogy életében először ő is megpróbálja és két kézzel nekiesett egy Trabant antennájának. Erre a kocsiablakon kiszólt egy szerény férfihang: -Jó estét kívánok!

Mindenki egyért! (Mr. Alcohol)
Tamás: - Gerda kapd már be!
Gerda: - Bekapom, bekapom nem arról van szó! (egyéként egy rákdarabról volt
szó pizzaevés közben.)
Gerda sajtos párizsit reggelizett etika gyakorlat előtt.Persze a sajt nagy része a
papíron maradt.
Tamás: - Add oda Gábornak, hagy nyalja le.
Gerda: - Nem.Gábor nem nyal semmit!
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Hazafelé menet Gerda közölte a csoporttal, hogy ő mindig a szájában durrantja el
(félreértések elkerülése végett a rágógumis szokásainkról volt szó)
Évkönyírás közben Gerda legalább 10 percen át fejtegette, hogy nem igaz, hogy
csak ő mond egyedül kétértelmű dolgokat, majd a végén közölte:-Úgyhogy most
már szálljatok le rólam és másszatok rá valaki másra!
Zamárdi
IV.

év

végén

Zamárdiban,

Kingáék

nyaralójában

próbáltuk

kipihenni

magunkat.Mivel rossz idő volt, főleg kártyáztunk illetve "most mutasd meg!"-et
játszottunk.(Bár a végén egy kis éjszakai nudizás az esőben is "befigyelt").Mivel
elég jó volt a hangulat, az alábbi beszólások születtek:
Kártyázás közben:
Gabi:-Feri neked van makkod?
Feri:-Persze hogy vaníGyere Gabi, megmutatom!
Gerda: - De jó kezed van a kártyához!
Robi: - Nemcsak ahhoz!
Robi feje mellett óriás szúnyog van a falon.
Kinga: - Feri! Bakapod valamennyiért?
Mutogatós játék közben:
1. Miközben Tamás a pesszáriumot próbálja elmutogatni Robinak és Ferinek,
kiderült, hogy Robi szerint az ugyanaz mint a hurok.(IV. év végén!, ráadásul édesapja nőgyógyász főorvos)
2. Robi az objektívet mutogatja.Az első 2 betű megvan: O.B.
Feri tippjei: Obesitás, optika!
3. Tamás a tangát mutogatja.(Feri tippjei:Seggbevágós bugyi, gumibugyi, tampon
...)A végén kifejti, hogy ez a kedvenc bugyija, mert szívesen néz benne egy jó popsit.
Erre Feri:-Egyébként néha egy jó bugyi jobb mint egy fenék.(Hát, nem mindenki
értett egyet vele)
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I: évben meghívtuk a 8-as csoportot palacsintás bulira. Úgy beszéltük meg, hogy
két hét múlva ők tartanak bulit nekünk. Röpke 4 év múlva, hosszas rábeszéléssel
elértük a célunkat, s újra együtt buliztunk, de a palacsintát most is Gerda sütötte
(180 db). Bár mi sem gondoltuk volna előre, hajnali hatig bírtuk.
III. évben megalapítottuk a " P E D Á L " Vándordíjat, melyet egy hajtókaros pedál
jelképezett.Nagy pedálozásért i 11. nagy hülyeségért lehetett megkapni.
Díjazottak:
1. Gerda: a 3. pathológia demója ötös lett, pedig ebből egész évben összesen 4 volt
2. Gábor: Májtumor közepén epét talált.(lásd fenn)
3. Gabi: Gecse tanár úr kérdésére egy demón kisujjból megválaszolta, hogy a
kérdésre a válasz: Pig-A gén. Mi azt sem tudtuk miről van szó(már a kérdést sem
értettük!).
Sajnos többször nem tudtuk odaítélni a díjat, mert egy Béke-buliban lába kélt.
Végül íme néhány példa, hogy szerintünk hogyan lehetne "megfilmesíteni" ezt a
pár évet.
SZOTE - Agydaráló
A professzori kar - Született gyilkosok
A vizsgázó - Tökéletes célpont
Rektor - Aki megölte A1 Caponét
A vizsga - Szemtől szemben
Vizsgaidőszak - Sodorna 120 napja
Vizsgaidőszak II. és Ill.évben - 9 és 1/2 hét
UV keret - A piszkos tizenkettő
Rektori kérelem beadása - Vészhelyzet
Akkor jöjjön vissza kolléga később - Tisztességtelen ajánlat
írásbeli demó/vizsga - Szomszédok
Demó előtti helyfoglalás - Ágyúgolyó futam
Puskázás - Csupasz pisztoly 33 1/3
Szemészet - Jamie és a csodalámpa
II. kórház - Kórház a város szélén
12 lépcsős anatómia szigorlat - Maraton életre, halára
Dr.Liposits Zs. - A véres angyal
Dr. Mikó T. - Pampalini, a nagy vadász
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Dr. Telegdy Gy. és Dr. Gecse Á. - Az ördög jobb és bal keze
Dr. Rohán J. - Magas barna férfi felemás cipőben
Dr Prágai B. - Az első lovag
Dr Kemény L. - Az ifjú Einstein
Csoportbuli - A nagy zabálás
Buliban és utána - Legyetek jók ha tudtok
Buli a 8-as csoporttal - Alkonyadtól pirkadatig
Buli utáni reggeli előadás - Kóma
Diploma - Sok hűhó semmiért
Akiktől emberileg és szakmailag a legtöbbet tanultuk:
Dr. Kovács Tibor(Anatómia)
Dr. Prágai Béla(Mikrobiológia)
Dr.Kemény Lajos( Bőrgyógyászat)
Dr. Pintér Olivér (Urológia)
Dr. Nóvák Zoltán(gyerkgyógyászat)
A kedvencek:
A lányok kedvence:Dr.Török László /Fülig Jimmy/
A fiúk kedvence:Dr.Szilvássy Judit
A csoport kedvence:A Vízműklub
A klubvezető kedvence:Gál Gabi (ezért mindig volt helyünk)
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We are the champions!

Yosef Markosz
Beke Lili
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Bálint János

Bíró Gyöngyi

Bíró Orsolya

Elekes Attila

*

V
Horváth Róbert

Juhász László

Somodi Krisztián

Somodi Zsolt

r

Juhász Zoltán

T

Varga Rita
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Lugosi Andrea

DREAM
TEAM
f

?

( 92- 97)
Bálint Háborúbanemszámít János
Csapatunk mentő(s)angyala, fő feladata a csapat furikázása. Kedvence a dobozos
üdítő. Átdorbézolt éjszakák után: Szia dobozos! - felkiáltással üdvözöljük. Kedvenc száma a 2-es, amely az x kromoszómák számát jelzi, és az általa imádott autóvezetőket jellemzi. Ha csak rájuk gondol Kalasnyikov nevét emlegeti.
Szakterülete: kórélettan.
Bíró Tipitapidínó Gyöngyi
Jóllakott óvodásként őrzi(?) a csapat hálóját. Némi-nemi örömeinek színhelye a
SZOTE klub, ahol nemcsak a conjunctivája van belőve. Ilyenkor a vitustánc sem
áll tőle távol.
Szakterülete: orthopédia, erotematika, adekvát kérdések és kimerítő válaszok.
Bíró Svédcsepp Orsolya
A csapat gyúrója, egy szakmunkásképző intézet fiúkollégiumába költözött be,
hogy éjjel-nappal gyakorolhasson. Izmai, akár a svédacél.
Szakterülete: digitalis-intoxicatio
Elekes Négykézláb Attila
A csapat irányítója, haja napról-napra fogy, a bulikban egyre kevésbé aktív, rajta
bizonyították be elsőként a HDADH (haj eredetű alkohol dehidrogenáz) létezését.
Szakterülete: scoliosis
Horváth Dörtidenszing Róbert
A táncos lábú csatár, úgy cselez, mint egy "huntingtonos". Órát lehet hozzá igazítani (szovjet órát, ti. pontosan kettő órát késik). Mámoros taktikai megbeszélése130

inknek ő adott otthont test-, és frizuraépítő szalonjában.
Szakterülete: Robiviccek, radiológia, dysplasticus naevusok, rhynophima, igazságügyi orvostan.
Juhász Dr.Osophila László
csapatunk előretolt éke és gólkirálya. A távolságot, mint üveggolyót lopja, kiválóan érzi a kaput (még szerencse, mert szemüveg nélkül nem látja). Mesterien leplezi, hogy hülye biológiából. Gyomra négyüregü, mint a többi marhának.
Szakterülete: haemolyticus uraemiás syndroma.
Juhász Szingszing Zoltán
Csapatunk kedves kis szőrös kabalaállata. A magas, nagy mellű nők a Kárász utcán előre köszönnek neki (homo erectus). Egy-egy szerda esti börtön lázadást követően hangja horvátcsárlissá változik.
Szakterülete: radiológia.
Lugosi Emeszpé Andrea
Csapatunk bal szárnya. Egyetlen színészjelölt csapattag. Legújabb filmje: „Házasodjunk! Vagy tán mégse?"
Szakterülete: Elité, Tina, Kiskegyed és egyéb tudományos folyóiratok tanulmányozása.
Somodi Katalógós Krisztián
Benne aztán van csapatszellem! Lénye szellemként van jelen közöttünk. A katalógus-előrejelző készülék kifejlesztője. A hiányzás mértékegységét tiszteletére az
Sí-bizottság 1 Somodi-nak nevezte el. [IS =11 Katal]
Szakterülete: pathológia.
Somodi Mononukleózis Zsolt
A védelem oszlopa. Meccs előtt Aquafressel mos fogat (háromszoros védelem),
habverővel fésülködik (jelszava: légy a hajad szobrásza). Polihisztor.
Szakterületei: virológia, leukózis, gél futtatás, asztma, társadalombiztosítás, rendőrverés, sphincterek. A népművészet terén is kiemelkedőt alkotott, élete fő műve
a Gyere Fráter c. népdal.
Varga Stadler Rita
Akasztóról igazoltuk isteni sugallatra. A menedzseri teendőket is ő látja el, ismeretségei révén a LEGfelsőbb körökkel, elintézi a vesztésre álló meccs közepén a
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Deus ex machinát. Antialkoholista, antinikotinista, antifaszista.
Szakterülete: bőrgyógyászat.
Cserejátékosok:
Kapus:
Kecskés Béla

(1992-1994)

Mezőnyjátékosok:
Dr.Bede Lilla
Gugán Enikő
Móczó Andrea
Oláh László
Pelle Beáta
Soós Enikő
Taskó Krisztina

(1994-1995)
(1992-1995)
(1993-1994)
(1994-1995)
(1992-1993)
(1993-1994)
(1993-1994)

Az elmúlt öt év legnagyobb rangadói:
Dream team vs. Idegennyelvi Lektorátus
Angol óra, Keresztes Csilla az órarendjét böngészi, azt keresve, hová tehetnénk át
az egyikünknek sem jó idípontban lévő óránkat.
- Nekem van itt egy lyukam. Jó nektek?
Angol óra, tanár mint fent, Zsolt a hátsó sorban C-vitamint eszik, Laci mellette
észreveszi, i is kér. Robi mellettük érdeklidik, hogy mi az. Laci megmagyarázza,
hogy ez egy szexuális serkenti'szer, amifii irtó fickós lesz az ember, persze Robi is
kér. Hosszas unszolás, könyörgés hatására végre kap egy szemet, bekapja. Fél óra
múlva megszólal:
- Fiúk, én már érzem a hatását.
Angol óra, Polgár Györgyivel. A tanár néni magyaráz, Zsolti a hátsó sorban billeg
a székkel, hátradőlve, a szó szoros értelmében félálomban. Csendes szendergésében eljut az agyáig egy ismeretlen angol szó. Félig öntudatra eszmélve a
meghitt csendben fennhangon megkérdezi: - Az meg mi a fasz?
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Dream team vs. Anatómia, Szövet-, és Fejlődéstani Intézet
Anatómia demó előtti napon Dr. Kalló Imre felajánlja, hogy korán reggel, óra előtt
még átnézhetjük a hullát, de kérdezzük meg Pali bácsit, hogy bejöhetünk-e korábban. Zsolti és Laci bemennek óra után Pali bácsihoz, aki az asztalnál ül, kezei
remegnek, fejét ingatja ( ld. M. Parkinson ). Kérdés:
- Pali bácsi, bejöhetnénk holnap korábban?(kézremegés, fejrázás jobbra-balra )
- (még mindig fejingatás) Gyertek nyugodtan!
Anatómia, Laci az agyból demózik. Az asztalon egy fél kisujjnyi agydarab hever,
Kalló Imre odanyújtja:
- Na, ez itt micsoda?
- Az insulából egy darab.
- Jé, tényleg. Na, ez csak a beugró kérdés volt.
Dream team vs. Orvosi Biológiai Intézet
Zsolti biológia szigorlata: (Szabad János : SZJ, Somodi Zsolt: SZS)
SZJ: - Hol van a Barr-test?
SZS: - A sejtben.
SZJ: - Kicsit közelebről?
SZS: - A sejtmagban.
SZJ: - A sejtmagban hol?
SZS: - Közel a maghártyához.
SZJ: - Mennyire közel?
SZS: - Nagyon közel.
Zsolti jelest kapott. Negyedév derekán a TDK konferencián Szabad prof. Zsolti
mellé ül és megszólítja:
- Emlékszem ám Magára, nagyon szépen vizsgázott!
Biológia gyakorlat, Nagy Zsolt Andit vallatja:
- Sorold el a nukleinsavak alkotórészeit!
- Nuklid, nukleusz, nukleolusz.
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Dream team vs. Orvosi Kémiai Intézet
Zsolti orvosi kémia szigorlata. A hidroxi-karbonsavakat húzta, kezdi a tételét a
fenollal. Penke prof lecsap:
- Hát ezt most magyarázza el nekem, hogy kerül a fenol ide.
Később, miután Zsolti négyest kapott és kiment, a prof odaszólt a felügyelő
tanárnőhöz:
- Magyarázhatott volna akármit, akkor se kap jobbat.
Dream team vs. Élettani Intézet
Gyakorlaton Beranek Laci (,aki Feri,) a visus vizsgálatáról beszél:
- A látást a Snellen-táblával vizsgáljuk. Ezt az tudja könnyen megjegyezni, aki
látott már német pornófilmet.
Dream team vs. Pathológiai Intézet
Első kórbonctan gyakorlat. A boncteremben tanácstalanul áll a csoport és a gyakorlatvezetőre vár. Közben az asztalokon a boncmesterek dolgoznak: koponyát
fűrészelnek. Attila késve érkezik, látva, hogy tanár nincs, megkérdi:
- Mi ez a fejetlenség itt?
Pathológia szervdemó, acusticus neurinoma. A tanár rámutat, majd egy hallgatóra:
(a hallgató szerepét utólag senki sem vállalta)
- Mi ez?
- Nyirokcsomó.(ü!)
Kórboncolás év vége felé. Laci vágja fel a gyomrot, és (aki nem akarja, ne higgye)
egy alig használt, jól felismerhető, teljes egész csirkelábat emel ki. Többen megcsodálják. Következik egy tenyérnyi salátalevél.
- Ezt én már nem bírom nézni. - mondja Dr.Tiszlavicz Laci, és kifordul a boncteremből.
Dream team vs. Kórélettani Intézet
A csoport Gecsénél demózik, a forgatókönyv a szokásos: kérdés - válasz nuku karó. És ez többször ismétlődik. Mígnem Lacira kerül a sor: kérdés elhangzik,
Laci nem tud rá válaszolni, de azért megkérdezi:
- Gondolkodási idő van?
Gecse: - Persze!(és gyorsan elkezd visszafelé számolni:3-2-l)
És az l-es már ott állt a papíron!!
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Dream team vs. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
Szülőszobai gyakorlat a klinikán, vacsoraidő. Jani feltankolva érkezett, kiló
kenyér, fél oldal szalonna, üdítő, stb. Laci üres kézzel jött, de éhes:
- Te, Jani, ehetek egy kis szalonnát?
- Persze, egyetek csak, azért van.
Másnap reggel két szülés között a kis csapat visszavonult zabálni. Mindenki
elővette, mármint a kajáját, amit hozott magának. Jani kinéz a hűtőből:
- Hol a faszba van a tábla szalonnám?
- Ott a hűtőben. - válaszolja Laci, és rámutat a két ujjnyi szalonnára, amit előző
este meghagyott.
Bentlakásos szülőszobai gyakorlat a II.Kórházban. Szereplők: Kajtár doktor(KD), Robi(R) és Laci(L).
KD: (gátmetszést készül összevarrni, a kampózáshoz valakire szüksége van) valaki húzzon egy kesztyűt!
R: (segítőkész, máris ugrik és felhúz EGY, azaz fél pár steril kesztyűt)
KD: - Ide a jobb kezedet.
R:(kesztyűs jobb kezével megragadja a mutatott cérnát)
KD:(újabb öltés, majd a másik cérnát nyújtja) - Ezt a másik kezedbe.
R:(csupasz kezével nyúl érte)
KD:(kis híján hanyattesik) - Te csak egy kesztyűt húztál?!
R:- Hát azt tetszett mondani!
KD:(röhög [Laci a háttérben már az első pillanattól kezdve csendesen fuldokolva
röhög, előre látva a közelgő konfliktust])
- Akkor húzz egy másikat is.
R:(felvesz másik kezére is egy STERIL kesztyűt, visszamegy a szülőágyhoz, jobb
kezével megfogja az cérnákat, közben steril bal kezével a lábtartó vasra
támaszkodik)
KD: - Már megint mit csinálsz?
Dream team vs. Orthopédiai Klinika
Orthopédia előadások, Mészáros prof. aranyköpései:
- Adok a scoliosisosnak fűzőt, erre visszajön, hogy Kérem szépen, ebben nem
tudok kapálni.
- A csont két dolgot nem szeret: ha nagyon nyomják, meg ha nem nyomják. Példát
nem mondok, hogy kire hasonlít.
- Nem tudom, ha Ádámnak supraspinatus-szakadása lett volna, hova jutott volna
az emberiség.
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Orthopédia gyakorlat.
Dr. Fiszter Ildikó a Bechterew-kórról magyaráz.
Elmutogatja, hogyan görbül meg a beteg gerince a progresszió során, a térde valgusban, a könyöke hajlítva, a feje hátraszegve, mígnem törzse párhuzamos nem
lesz a talajjal. Gyöngyi ekkor megszólal:
- Elnézést, én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e ezeknek valami
mozgászavaruk?
Dream team vs. Gyógyszertani Intézet
Gyógyszertan gyakorlatról Zsolti (szokás szerint) háromnegyed órát késett.
Kopog, flegmán besétál, és így szól:
- Elnézést, de mágneses viharba kerültem!
Gyógyszertanból receptírás demón kúpot (latinul MISCE FIAT SUPPOSITORIUM) kellett felírni. Zsolti nem tudta a kúpot latinul, ezért a receptet azzal zárta:
MISCE FIAT KÚP.
Dream team vs. Radiológiai Klinika
Robi radiológia szigorlata. A rektor az ultrahangról szóló, kicsit terjedelmesre sikerült bevezető szöveget félbeszakítja:
- Jól van, most már halljunk valamit a Dopplerről.
- Elnézést, ez egy kicsit hosszúra sikerült.
- A férfiaknak jó, ha valami hosszú, de ez most nem az!!!
Dream team vs. Aneszteziológia és Intenzív therápia
Aneszteziológia gyakorlatunk a fül-orr-gége klinikán volt esedékes, de nem
ismertük még az ottani viszonyokat, ránk fért egy kis segítség, amit naivan a
portástól reméltünk. Ezért aztán Attila odament a portáshoz és így szólt:
Negyedéves orvostanhallgatók vagyunk, aneszt. gyakorlatra jöttünk!
Erre a portás bambán fölnézett az újságból és csak ennyit szólt:
- Jó! - És tovább folytatta az olvasást...
Dream team vs. Ideg-, és Elmegyógyászati Klinika
Kovács Zoltán pszichiátria gyakvezetönk oktatásügyi reformja: meg kell változtatni a háromfokozatú gyakorlati jegy rendszerét. Az indexbe nem azt kell írni,
hogy jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg, hanem azt: járt, nem járt, egyáltalán
nem járt.
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További aranyköpései:
- Nálunk nem volt ágyszám-leépítés, csak ágykontroll!
- A pénz nem boldogít csak vigasztal!
- Tiétek a jövő! Korábban úgy volt, hogy a miénk lesz.
Dream team vs. Belgyógyászat
Belgyógyászat gyakorlat vége felé a betegeket beszéljük meg. Jani prezentálja az
esetet, a fizikális vizsgálathoz érve megjegyzi:
- Adenomegaliát nem hallottunk.
Belgyógyászat nyári gyakorlat, Robi és Laci az I. Belen. Egy nap a folyosón járva
ebédosztásra lesznek figyelmesek, tejberizs illatozik a tálcákon.
R: - Laci, kérjünk már egy adagot, marha éhes vagyok.
L: - Nem lehet, mert pont annyi van, mint ahány beteg.
Tíz perccel később ülnek az orvosiban, bejön az egyik doki, hogy aki hullát akar
látni, az jöjjön. Persze mennek. Vizsgálat, tényleg halott, az ágy körüli függönyt
elhúzza az egyik nővér, majd kimegy. Alinak az ágy mellett, egyszer csak jön a
másik nővér, elhúzza a függönyt: hozta az ebédet. Észreveszi a letakart testet,
sarkon fordul és vinné ki a tejberizst.
R: - Te, Laci, akkor kérjük el ennek az adagját!!!
(Csak egy kicsit morbid, egyébként ilyen az egész csoport.)
Ugyanott, ugyanazok, ERCP. Vizsgálat előtt elmondják, hogy be lehet jönni, de
csendben kell lenni, semmihez nem nyúlni, ólomköpenyt felvenni, mert nagyon
veszélyes a sugárzás. Állnak szerényen, nem sejtve, hogy a beteget ilyenkor alaposan szedálják. Kicsit később, a műszer már a helyén, pancreas és epeutak
feltöltve, az ernyőkép alapján célzott felvételt kell készíteni. Az asszisztensnő a
gépbe rakja a kazettát, innentől kezdve felgyorsulnak az események:
1. A gép berántja a kazettát, közben hatalmas csattogás, recsegés hallatszik.
2. Dr. Hajnal (akkor még nem habil) minden átmenet nélkül iszonyú hangerővel
üvölteni kezd: - Nem légzik, nem mozog, nem légzik, nem mozog!!
Utóbb derült ki, hogy mindketten magukra vették az üvöltést, összeszorított szemmel, kővé dermedve várták, hogy a nyilvánvalóan végzetesen meghibásodott
képerősítő felrobbanjon, vagy halálos sugarait árassza, vagy valami ilyesmi.
Még később derült ki, hogy a célzott felvételnél normálisan ilyen hangja van a gépnek, a doktor pedig nem a hallgatókra kiabált, hanem a szedált betegnek,(aki emiatt nehezen vonható kontaktusba emberi hangon), hogy a kép ne legyen elmosódott.
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Robi és Laci megegyeznek, hogy még életükben nem szartak be ennyire. Készül
egy másik felvétel is, amit Robi később így kommentál:
- Te, Laci, én a másodiknál is megijedtem!
Dream team vs. Bőrgyógyászati Klinika
Zsolti bőrgyógyászat szigorlata. Az első fordulóban nem jutott eszébe az a
bizonyos Aluminii acetici tartarici soluti 1%, 20 g, így hütőpasztájának receptje
csak egyszerű pasztára sikerült. Fenn a könyvtárban leül Dobozy proffal szemben,
de mielőtt elkezdetné mondani a tételét, a prof. szó nélkül felmutatja a receptjét
egy nagy kettessel rajta, mintha csak sárga lapot mutatna fel. Zsolti szabadkozik:
- Tudom, csak nem jutott eszembe. Nem írhatnék egy másik receptet?
- Dehogynem, írhat amennyit csak akar. Most már úgyis mindegy.
Attila bőrgyógyászat szigorlata. Korom adjunktusnő a scabies predilekciós
helyeire kíváncsi. Attila elkezdi mondani: ujjak között (mutatja magán az ujjai
közét), csukló hajlító felszínén (rámutat), könyökhajlat (rámutat), emlő környéke
(rámutat). Mondaná tovább, hogy szeméremdomb, stb., de a tanárnő közbevág: Ne mutogassa magán, mert aztán olyan helyre érkezünk, amit nem szívesen mutogat!
Dream team vs. Gyermekgyógyászati Klinika
Gyermekgyógyászat előadás, Pintér prof. a szoptatásról beszél. Költőinek szánt
kérdése:
- Kérném, tessenek mondani csak egyetlen olyan állatfajt, amelyik nem a saját
tejével táplálja az újszülöttjét.
Laci félhangosan:
- A szúnyog.
Csoportbuli Andinál, a háziasszony a konyhában tesz-vesz, Laci a szobában a
könyvespolcot böngészi. Észreveszi, hogy Andinak megvan a Nelson-féle gyerekgyógyászat tankönyv (pár ezer oldal, pár tízezer forint). Kiszól a konyhába:
- Andi, neked megvan a Nelson?
- Mi az a Nelson?- kérdez vissza Andi.
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Dream team vs. Igazságügyi Orvostani Intézet
Igazságügyi orvostan gyakorlat, toxikológia. A gyakorlatvezető a metanolról vetít
fel egy fóliát, melyen ez áll: „faszesz"
Attila megkérdi: - Mi az az " ESZ "???
Igazságügyi orvostan gyakorlat, pszichiátria, II. Kórház. (Dr. Kovács Zoltán
szerint Hotel Incontinental, ahol urátkristályoktól ragad a padló, bezzeg a klinika
egy PsychiAtrium Hyatt). Először láttunk ennyi flúgost egy rakáson. Kifelé menet
Attila utánunk szól:
- Várjatok, fiúk, megnézem, apám itt van-e.( ti. Attila apja ott dolgozik.)
Egyéb
Szemészet gyakorlat előtt Gyöngyi megkérdez egy ismerős fiatal doktornőt:
- Na, elkaptad a Szilvit?
Fül-orr-gége gyakorlaton a csoport a gégetükrözést próbálja elsajátítani. Gyöngyi
a tükröt nem tartja szakszerűen a kezében, s ezt a gyakvezérünk sem hagyhatja
szótlanul:
- Nem fogod marokra, a nyelénél fogod és úgy rakod a szájába!
Traumatológia gyakorlaton gyakvezérünk imigyen szólt:
- Mindjárt mutatok nektek egy polytraumatizált beteget, aki mellesleg süketnéma
is!
Ezek után a csoport elindult a kórterem felé, de sajnos a beteget nem találtuk bent.
Erre Robi:
- Biztos meghallotta, hogy jövünk és gyorsan elment WC-reü
Az idei évben is megrendezésre került az egyetem oktatóinak nem hivatalos
csúsztatott fejes-bajnoksága.
A győztes csapat:
Csanádi Miklós; Csernai László; Csillik Bertalan; Dési Illés; Dibó György;
Dobozy Attila; Engelhart József; Farkas Gyula; Gecse Árpád; Guba Ferenc;
Herczeg János; Janka Zoltán; Julesz János; Kraszkó Pál; Kisvárdai Zsolt; Kovács
Zoltán; Lencz László; Lengyel Csaba; Mihály András; Pintér Sándor; Pokorny
Gyula (kapitány); Scultéty Sándor; Szemere György; Telegdi Gyula; Varró Vince
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A vesztes csapat:
Balogh Ádám; Benedek György; Bodosi Mihály; Czigner Jenő; Duda Ernő; Dux
László; Ferdinandy Kond; Fráter Loránd; Füzesi Kristóf; Kolozsvári Lajos;
Kovács László; Liposits Zsolt; Lonovics János; Mari Albert; Mikó Tivadar; Papp
Gyula; Penke Botond; Ringler András; Simonka János Aurél; Sonkodi Sándor;
Szabad János; Túri Sándor; Varga Tibor; Vécsei László; Virág István.

Anus-parti kirándulások
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Aki bújt, aki nem, megyek!

Meghoztam a kacsát

141

Makk fölső??!! Eszednél vagy?

Jó ez a buli, csak tudnám, hogy hova a faszba tettem a rumot?
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Robi: Mindenem be(kan)görcsölt!
Enikő: Jaj a sípcsontom! Vagy az Attiláé?
Attila: Istenem, add, hogy kicsit feljebb is simogasson!
Gyöngyi: Remélem nem fog látszani a képen, hogy a másik kezemmel
mit szorongatok...
Zsolti: Vigyázz, Gyöngyi, letéped !
Rita: Ohh, Laci! Kicsit erősebben!
Laci: Sikíts, te kis...!
Kriszta: Mit csinálnak ezek?
Béla: Kriszta, majd én megmutatom!
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Falábak

Laci: Hány ujjamat érzed, Enikő?
Enikő: Egyet se.
Attila: Egy beöntést, Enikő?
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Pofám leszakad, ez tényleg hamubasült pogácsa!

Álmodj, királylány!"(1. és 2. és 3. rész)
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Hapci...
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Borbényi Erika
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Kis János
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Kakuja Gábor

Ferenczi Attila

Lazsádi Zoltán

h

n
Ölvedy Ramóna

Szűcs Enikő

f
Zolyniak Bernárd
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Ölvedy Csaba

A legek csoportja
A 9-es csoport SZOTE-s története még a nyolcvanas évek közepére nyúlik vissza.
A csoport több tagja még Csernobil előtt jelentkezett egyetemünkre, nem számítva arra, hogy milyen katasztrófák várják még őket. A fentiekből következik az első "leg":
- Mi vagyunk a legidősebbek. Mire ez a könyv megjelenik, már két társunk is túl
lesz a harmadik x-en.
-Mi vagyunk az egyik legnépszerűbb csoport. Összesen 20 orvosjelölt fordult meg
nálunk, de soha nem voltunk tíznél többen.
- A legtöbb csoportból verbuválódtunk. Csatlakoztak hozzánk a különböző évfolyamok 4-es, 5-ös, 6-os, 10-es, 12-es csoportjaiból. A legtöbb határon túli terület
szülöttjei jártak hozzánk, úgy mint: Jemen, Felvidék, Lengyelország és Erdély.
-Nekünk volt a legjobb átlagunk az évfolyamban 11. év 1. félévében.
-Nekünk volt a legrosszabb átlagunk az évfolyamban V. év 1. félévében.
-Csak nekünk sikerült kirúgni az összes lányt a csoportból. A legnehezebb dolgunk Danival volt, de Szilvássy doktor segítségével tőle is sikerült megszabadulni, legalább a belgyó gyakorlatok idejére, de egyébként a többi órára jellemző 8+1es felállás is már elfogadható volt.
- Ötöd évben nálunk volt a legkevesebb nyelvvizsga, egyetlen egy bizonyítványnyal.
- Az előző tételhez talán kapcsolható, hogy valószínűleg mi fogyasztottuk el a legtöbb angoltanárt is. 6-ig tudtunk elszámolni.
-Mi szoktuk beadni -és meg is kapni - a legtöbb szociális segélyt és tandíjmentességet.
-A gyakorlatok elején mi találjuk meg legkésőbb a gyakvezeket. - Nekünk tart legtovább a neuro és a gyerek gyakorlat.
- Mi ismerjük személyesen a legkevesebb profot.
- A legtöbb házasság nálunk köttetett. 50%-ban vagyunk házasok.
- Mi főzzük a legjobb halászlét.
- Végül az évkönyvbe mi írjuk be a legtöbb "leget".
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A kezdő 11.

A k0t tíZMoe j u t

149

íme a mi életfánk azokkal akik indultak, jöttek, mentek és jöttek-mentek
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A következő tesztet egy természetgyógyászat demó ihlettte meg. Mivel ez
a pár kérdés sokkal értelmesebb, mint az eredeti változat, úgy gondoltuk, hogy
átadjuk a szélesebb publikumnak. A megoldásokat Kass és Kakuja Gáboroknak
kérjük leadni.
1, Te milyen étellel tudsz elegendő oxigént magadhoz venni?
a, jégvirágfőzelék
b, sült disznóvér
c, egy disznó nővér
2, A vér megtisztításának helyes módja:
a, kézimosás BIOPONOS áztatás után
b, fogkefével, legalább öt percig
c, 90 oC-on automata mosógépben
3, Miért savas a délben elfogyasztott gyümölcs?
a, mert savanyú a kedved
b, a savas esőktől
c, mert éjszaka lúgos
4, Hogyan közömbösíthető a felhalmozódott sav?
a, orbit rágóval
b, reggel-este hypot iszunk
c, közömbös arcot vágunk
5, Mi tartalmaz legtöbb telítetlen zsírsavat?
a, disznózsír
b, zsírmáj
c, HTO
6, Melyik állatevő növényben van a legtöbb növényeredetű állat?
a, rovarcsípés
b, lúdláb tormában
c, transzplantált egérfarokban
7, Miért előnyös sok vasat fogyasztani?
a, mert ha elmegy az ember, könnyen visszahozható mágnessel
b, nem fújja el a szél
c, sokat ér a MÉH-ben
8, Melyik BlO-termékben található a legtöbb tápanyag?
a, BIOPON
b, biopsia
c, krematórium biomassza
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9, Hol pang a bélsár?
a, itt is, ott is
b, amott is
c, a mi házunk előtt is
10, Mekkora a hormonszintje egy átlagos embernek bomlás után?
a, magas ( v. alacsony)
b, a kukacokkal arányos
c, a bomlás előttivel egyenlő, csak egy kicsit több
11, Mi az a KATEKOLAMIN
a, egy távoli galaxis
b, életelixir
c, vietnámi mondahős
12, Mi a reformtáplálkozás?
a, az ételt belülről kifelé fogyasztjuk
b, reggel 20dkg jin, délben 20 dkg jang, este semmi
c, étkezés Bokros Lajos csomagjából
13, Válaszd ki a legkívánatosabb harapnivalókat!
a, málnazselé-széklet
b, tüdő elsajtosodva
c, nedves hüvelyesek
13+1, Melyik a kakukktojás?
a, kakukkfű
b, kakukkosóra
c, Major Anna
EZEK BIZONY MIND VELÜNK TÖRTÉNTEK
Csaba a biokémiai gyakorlati vizsgán eltörte a titráláshoz szükséges
bürettát. A biokémia prof. megkérdi: "Mit csinált Ölvedy?" -"Én csak ki akartam
egyenesíteni professzor úr!" Ezután a vizsgán a profot elkápráztatta a ketonokról
szóló új elméletével. Ez annyira új volt, hogy a prof sem hallott még róla.
Ahogy a szegény embert még az ág is húzza, úgy szúrta ki Lazsit Liposits tanár
úr az egyik gyakorlaton, alig valamivel az idegrendszeri kollokvium előtt.
-Na, kolléga, mutassa meg a III. agykamrát!
Lazsi:???
-Hát ne féljen, nem a professzori székfoglalóját kell megvédenie!
Lazsi:-Ez!
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-Nem az!
Lazsi: Akkor ez!
-Az sem!
Lazsi: Ez???
-Kolléga, hogy mondják latinul a III. agykamrát?
Lazsi: ???
Prof kissé idegesen: -Hol tart maga egyáltalán a központi idegrendszer
anatómiájából?
Lazsi: -A gerincvelőt átnéztem.... A makroszkópos leírását.
Rita az elsősegély gyakorlaton az art. Iliaca kompresszióját gyakorolta a beteget
szimuláló Nacsai adjunktus úron. Hanyag eleganciával, de azért erejét összpontosítva szorította öklét a megfelelő helyre, de egy óvatlan pillanatban keze kissé
megcsúszott, és nemes tesrészeket szorított le a padlóra. Az adjunktus úr hangja
elakadt, szeme kidülledt, és lemondott a további próbababa szerepről.
Kati és Renáta boncolnak egy anat. gyakon, de tanácstalanul elakadnak a comb
hátulján lévő ujjnyi vastag képletnél. Attila, látva a lányok zavarát, örömmel siet
a segítségükre, s határozott mozdulatokkal kettészeli a képletet, majd kifejti,
hogy szerinte ez egy artéria-véna együttes. Pár perc múlva a gyakvez hangos sikitásaira dermed meg a csoport:
-Ki vágta ketté a n.ischiadicust? De nem is akarom tudni, mert annak
vége lenne...
Ramóna a biofizika gyakorlati vizsgán neki fog kísérletének megoldására,
csak az a baj , hogy a gépet addig csavargatja ide-oda, hogy az felmondja a szolgálalatott. A műszerész megállapítja, hogy a gép működésképtelen, a prof meg,
hogy ennek fejében a gyak. vizsgát meg kell ismételni.
Jani sétál a Dóm-téren. Odajön hozzá egy korosodó úr, és megkérdi: Fiatalember, meg tudná mondani, hogy hol van az Orvosi Kémia Intézet! Jani
udvariasan:
-A Dóm-tér 8-as szám alatt, egyébként úgy tudom, hogy annak idején itt dolgozott Szent-Györgyi Albert is.
Erre az úr:
-Tudom, a munkatársam volt.
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Lazsi anat. szigorlata Pór tanársegédnékMiután kb. 1,5 óra alatt

elmag-

yarázta a kisagy szövettani szerkezetét, a türelméről híres tanársegéd letette a
szemüvegét, ráborult az asztalra, és elgyötörten kiáltotta:
- Menjen innen, menjen innen!!! Kettes, de soha az életben ne lássam magát!!!
Egyik anatómia demó előtt Tóth Lajos megkért minket, hogy segítsünk
neki becipelni a ruhásszekrényeket. Miután nekivetkőztünk a műveletnek, Tóth
Lajos kiszúrta Jani kisbojtáros pólóját. Pakolás után, mikor Jani éppen vette fel a
köpenyét, Tóth Lajos a háta mögött próbált utat törni magának, de ráfázott, mert
Jani véletlenül állonvágta.
-A kisbojtáros már verekszik is! -kommentálta Tóth Lajos, majd jött és demóztatott...
Ortopédia gyakorlaton Tóth Kálmán adjunktus megkérte Enikőt, hogy
vizsgálja meg egy beteg kisfiú combtövét. A medica tapint, majd megszólal:
-Jó kemény!
- Na látszik, hogy tudod hol a lényeg- fűzte hozzá a gyakvez.
A következő betegnél szintén Enikő volt a soros, s a hasonló vizsgálat után a
diagnózis:
-Itt nincs semmi,
-röhögésErre folytatja:
-Úgy értem semmi különbség a lábai között.
Lazsi, még amikor Marosvásárhelyen tanult, a profot gyakveznek fogta
ki. Egyik demóján ezt irta:
Első kérdés:- A reakció lényege az, hogy ha egy anyagot összeöntünk egy másik
anyaggal, akkor az anyag szine megváltozik, és létrejön a kémiai reakció.
Második kérdés: -Lényege ugyanaz, mint az elsőnél.
Harmadik: -Nem tudom.
Erre a prof: -Na idefigyeljen Lazsádi. Ha ezt maga viccnek szánta, akkor jól
nevettünk, de ha nem, akkor itt nagyon komoly problémák vannak az alapokkal.
Bernárd Mónival (mostani feleségével) való ismerettségének elején
történt, hogy sörözés alkalmával Móni hosszú beszédbe kezdett. Lengyel
fiatalemberünk ebből a redkivűl fontos, mélyreható lórás monológból egy szót
sem értett, s hogy ez ne derüljön ki értelmesen pislogott és bólogatott
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megüresedett korsói mögül. A kiselőadás után Móni megkérdezte, hogy mit gondol erről az egészről, de ő bizony nem gondolt semmit.
Belgyó gyakon egy középkorú tanárnőt vizsgálunk, aki a legtöbb súlyos
népbetegségen átesett. Lazsi erre megszólal viccesen:
-Hát a maga estében bárhol kinyithatjuk a kórbonctan könyvet, magára érvényes
lesz.
Jancsó Dani félrevonja Lazsit: -Ne mondj ilyet a beteg előtt!
Lazsi: -láttad, hogy milyen kedves, vidám nő, nem fogja mellre szivni. Erre
Dani: -Persze, mert már levették neki.
Radiológia vizsgán megkérdezte Erikát a vizsgáztató: -Kollegina, miért
olyan riadt a tekintete, hisz még el sem kezdtük a vizsgát?!
A felelet után : -Hát most már tudom, hogy miért volt olyan sápadt.
A nyári belgyógyászati gyakorlaton, egy hajnalig tartó etiles bulit
követően Lazsi másnaposan jelent meg. Betegfelvétel, egy 17 éves srác, s
Lazsinak gőze sincs, hogy mi lehet a baja. De a kórlapra imi kéne valami pozitívat is. Már mindent végigkérdez, mire végre talál valami pozitívat is:
-Nem szokott véres lenni a szemed fehérje?
Erre a beteg: -De, főleg reggelente.
Lazsi: -És kb. mennyire?
Beteg: -Hát annyira nem, mint a tied !
Negyed év elején, miután a régi csopvez (Nényei Benedek) átigazolt a
SOTE-ra, csoportvezetőt kellet választani. Jani kézbe vedte a dolgokat: Gyerekek, válasszuk meg magam!
Szülészet gyakorlaton a gyakvez. megkért minket, hogy minden órára
készüljön fel valaki egy megadott témából. Első önként jelenkezőnek Attilát
szemelte ki. Az ominózus napon, Attila már majdnem összeszedett a normál
szülésről egy fél mondatot, mikor a gyakvez feltette a mentő kérdést:
-Milyen szülést segitő mechanizmust ismersz? Valami nagyon egyszerűre gondolj!
-A gravitáció!- felelte Attila megvilágosodva. Ezzel a válaszával lehetőséget
kapott a következő órai újabb szereplésre.
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Pulmo gyakon Enikő anamnézist vesz fel:
-Mondja kérem, mégis milyen sűrű szokott lenni a köpete?
-Hát, ha hozzávágnám a csempéhez, biztos, hogy odaragadna.-feleli a beteg.
Csaba pulmo vizsgája versbe szedve:
Pulmonológia vizsga halad,
A TBC-ről beszél Csaba,
Úgy néz ki, hogy minden sima,
Ám a BCG kerül asztalra.
Mikor Csaba ezt kezdte ecsetelni,
Kraszkó prof kezdett lemeredni,
Aztán ennyit tudott mondani:
"Vissza kéne talán jönni!"
Csaba ezt megígérte,
Bár lehet, hogy csak a kényszer vitte!
Lazsi pulmóból szigorlatozik Kraszkó profnál. Az előző próbálkozó visszaadja
a tételeit.
A profot az idegesség, Lazsit a szükség ragadja el az eredmények láttán.
Prof: -Na jó, tartsunk egy kis szünetet, én kimegyek.
Lazsi: -Tanár úr, kimehetek én is a vécére? Nem nézem meg a könyvet, itt vannak a tételeim kidolgozva.
Kraszkó: - Jól van, akkor menjünk együtt! - Megtörténik a dolog, jön vissza
Lazsi, kis idő múlva a prof is. Már jó kedve van, hangosan nevet:- Látja, fiatal
kolléga, magának még könnyű, gyorsan megy.
Lazsi: -Mondhatnék ezzel egy viccet tanár úr?
Prof: -Persze ha, ha, ha, mondjon csak. Lazsi: -Két vén trotty vizel a
közbudiban. Így szól az egyik:
-Te, hogy van az, hogy te egy-kettőre végzel, én meg itt állok egy negyed órája,
és még mindig semmi?
-Hát úgy, hogy én kiveszek egy marék gatyát, aztán ha benne van jó, ha nincs,
akkor nem jó, de úgy is eresztem.Hatalmas nevetés, főleg a diákok, de a prof nem nagyon mulat a dolgon...
Jani kampózik egy vaginaplasztikánál a Női Klinikán. A műtét vége felé
kicsúszik a kampó a helyéről.
Erre az operatőr: - Na, fiatalember, ilyen fiatalon kicsúszik a vaginából?!
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Kakilja Gábor, a leendő nőorvos, szerette a Női Klinikát. Ő volt az, aki
minden előadáson ott volt, még akkor is, mikor csak ketten voltak az előadáson:
Ő és az előadó. Sőt, az előadás után Gábor még kérdezett is. Ő vezette be
elsőként feleségét a szülőszobába.
Miden névsorolvasásnál megkérdik, hogy Ölvedyék testvérek-e. Az egyik
Igazságügyi gyakorlaton is igy volt, és a nemleges válasz után kikövetkeztették,
hogy milyen érdekes, hogy két ilyen ritka név pont egy csoportba esik. (rendőrlogika)
Erika és Enikő egy beteget kérdez ki az urológián.
Enikő: -Szokott éjszaka fulladni?
A beteg bácsi : -Lehet, de nem tudom, mert éjszaka aludni szoktam.
Lazsi ortopédia szigorlata:
Lazsi: -A tételem : A Madelung deformitás és a kéz gyakoribb deformitásai. Erre
Czipott: -Na, na!!! Nem olyan gyakori az!
Erika esete csoportbulin történt. Megkérdeztük, hogy ivott-e már vodkát,
de azt válaszolta, hogy még a szilveszteri pezsgőből is csak pár cseppet szokott
fogyasztani. No, erre töltöttünk is neki vagy másfél deci gyomorerősítőt. Óvatos
kóstolgatás után kibökte, hogy ez olyan, mint a viz, és azzzal fel is hörpintette,
de hamar rájött, hogy azért nem teljesen olyan...
Lazsi a rektor úrnál:
A rektor: -Foglaljuk össze, amit eddig tudunk. Bemegy a beteg Önhöz, megvan
az anamnézis, röntgenfelvételt is készítettünk, értékeltük a tüneteket. Mi a
következő teendő ?
Lazsi: -Elküldjük az orvoshoz.
Kedvenc tanáraink:
Járdánházy Tamás
Kovács Tibor
Varga László
Tóth Kálmán
Babarczy Emese
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-Hadzsime !
-Hadzsál már!
-Most még csak sárga
öves vagyok, de ha így
folytatom lehetek még
szaggatott is.
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Lazsi megpróbál kiöltözni...így sikerült
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Havasi Anett

Egy-két aranyköpés tanárainktól
„A spermiumok nem éppen intelligens célkereső robotok."- Tudtuk meg anatómián
„ Gyógyszerrel be tudjuk folyásolni a mellékvesét, "-mondta prof. Farkas Gyula
„Legfőbb ártalom még ma is minden betegségben az orvos" -prof. FerdinándyK.
„A bőrgyógyászati betegekkel nem kell kesztyűs kézzel bánni"- Dr. Kemény L.
„A framboesiasisos beteg nyugodtan mehet végig az M5-őn."- Dr. Kemény L.
Csillik prof. örök érvényű megjegyzése:" A szervezetben két helyen kell, hogy fék
működjön: a nyelven és a penisenü"

NEVE:

10 - es csoport

NEME:

7:3 a lányok javára

SZÜLETÉSI ÉVE:

1992. Szeptember 9. ( 7 ?)
Szeged , SZOTE , Oktatási Épület, Dóm tér 13.
9:1 a fiúk javára

SZÜLETÉSI HELYE:
CSALÁDI ÁLLAPOTA:
ANYJA NEVE:
APJA NEVE:

Aci
ismeretlen
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BEFUTÓ

KEZDŐ

Becskei Attila

Becskei Attila (Józsi)
Dabis Edit (Eci)
Fazekas Olga (Olgi)

Fazekas Olga

Havasi Anett

Havasi Anett

Istráb Tünde

Istráb Tünde

Kiss Judit (Juci)
Nagy Éva

Nagy Éva

Nemes Adrienn (Aci)

Nemes Adrienn

Szász Zsuzsanna

Szász Zsuzsanna

Sztányi István (Stefi)

Sztányi István

Tóth Mariann

Tóth Mariann

Vághy Imre Richárd (Ricsi)

Vághy Imre Richárd

Zimmermann Zsolt

KEDVENC GYAKVEZÉRE1NK:
Kovács Tibor (anatómia) - I.év
Hortobágyi Tibor (pathológia) - III. év
Pataki Imre (kórélettan) -II. év
Furák József (sebészet) - IV. év
Farkas András (gyógyszertan) - IV. év
Bereczki Csaba (gyerekgyógyászat) - V. év
Nacsai István (traumatológia) - V. év
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VÁLOGATÁS AZ ÖT ÉV TERMÉSÉBŐL
L . Az órákra visszagondolva
BIOFIZIKA
Gyakorlat. Látogatás a gamma kameránál.
Ezenkívül ősz. Mindenki a nasalis, rhinovirális exeretio és átmeneti halláskárosodás csúcsán.
Gyak.vez.: Mielőtt bemutatnám a készülék működését, megkérem, hogy aki terhes, menjen ki!
Stefi poénkodva: Anett, menj ki!
Anett megfordul és kioson a teremből. A csoport dermedten áll és néz. Fél perc
múlva Stefi Anett után lopódzik és bizalmasan megkérdezi: Tényleg terhes vagy?
ANATÓMIA
Első gyakorlat. JÓ KEZDET! K. Tibi már a csontokról beszélt, amikor Csillik
prof. bejött és szólt néhány szót az anatómia fontosságáról, majd a csoporthoz
(9-10) fordulva:
Látom jó kezekben vannak! (Tibor jobb keze talpig gipszben volt!)

Első demó. RETTEGETT TÓTH LAJOS beront, csoportunkat kiszúrva felkap egy
kéztőcsontot, feldobja és Attilához fordul:
Melyik van a kezemben?
A trapesius. -jegyzi meg ijedten a blöffölés világbajnoka.
Jó, írja be neki az ötöst! -fordult Lajos Tibihez és kivágtatott.
Mire Tibi: - Na Attila, melyik is ez igazából?
BIOFIZIKA
Anett az írásbeli szigorlat után:
Kár hogy írásban volt, így még annyi minden bennem maradt !!!?
BIOLOGIA
Gyakorlat, gyak.vez. Stefihez:
Miből is kell még neked felelned?
Stefi csillogó szemekkel egy drosi aktra mutatva:
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A szúnyogból!!

ÉLETTAN
Gyakorlat. Olgi nekilát Zsuzsi ujjbegyét megcsapolni. Sterilizálás, tű a kézben,
pontos célzás, majd határozott mozdulattal beleszúr... a saját ujjába.Zsuzsi csukott
szemmel örvendezik:

-Hisz ez nem is fájt!!??

Egyszer Mariann elájult, és bezöldült bal szemének laterális része.
Anett segítőkészen:- Mariann! El van mázolódva a szemfestéked!
Felvilágosítottuk, mi történt valójában.
Két nap múlva Anett: - Mariann el van mázolódva a szemfestéked! !!??
NÉMET
Aci lényegre törő kérdése: Ez most kann-os?
ANATÓMIA
Szövettan - oktatófilm.
Ha a spermium akkora lenne, mint egy ember, a lOOm -es gyorsúszás világrekordját fele akkorára csökkentené.
Ricsi:- Ja, ott állnánk a medencénél:

Hajrá, hajrá, győz sperma !!

KÓRÉLETTAN
Gyakvezünktől, Pataki Imrétől sokat tanultunk!
- Proctogén eredetű székrekedés, ha az ampulla rectiben összegyűlik a MANNA!
- Garatizmok bénulásának jele: uvuláló devia
- Kallmann syndroma, hypogonadotrop hypogonadismus:
Kezdjük a fejénél!...Ezeknél kár lejjebb menni!
- Chiari-Frommel sy. Anett: Milyen gyakoriak ? Mi az esélye , hogy összefutok
egy ilyennel ?
P.I.: Attól függ , hogy milyen gyorsan szaladsz !
P.I.: hosszú listát diktál a hypersecretio okairól. A felsorolás végeztével Anett
csalódottan: Á...csak 7cm!??!
P.I.:- Ne haragudj, de nem tudtam többet produkálni!
Demón nyújtott teljesítményeink:
hiatus leukaemicus - lyukas fvs-ek
Az epekő etiológiája a kérdés. Kis Béci segítőleg:
Stefi: Pangás.
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Négy f?!

PATHOLOGIA
Gatyás poénok :
Szövettan. H. Tibi a szokásos rohamban beviharzott gyakorlatra, és máris az első
metszetről beszélt, mikor Zsuzsi megjegyzi .: Odanézz, milyen helyes kis virágmintás alsónadrágja van! Ilyet még soha nem láttam. (Még az évkönyvíró bulin is
erről áradozott!)
Egyszer a lányok várakozása ellenére Bódi Pisti tartott gyakorlatot. Éva és Aci
egész gyakorlaton azt leste, hogy vízilovak vagy elefántok vannak az alsónadrágján.

Utolsó szövettan gyak. a szigorlat előtt. Szokásos pánik-hangulat. Mariann kissé
ingerülten.:
Ez a metszet nem kell a szigorlatra, úgyhogy ne keverjük a szart!

Adjuváns kezelés a pathológia tanulásához
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KÓRÉLETTAN SZIGORLAT, avagy a CSODATÉVŐ PROF
Utolsó mentsvárként, lelki ráhatás céljából Mariann kissé rájátszva nehézkesen
bebiceg a mankóval. A sikeres vizsga után boldogan rohant ki a teremből.. Mire
Telegdy prof. utánaszólt: -A mankóját nem is viszi? ???
NYÁRI GYAKORLAT I.
Balatonfüred. Szállás Nosztoriban. Variációk magas IQ-jú buszsofőrökre:
Mi: 75%-os jegyet kérünk!
Buszsofőr: Ilyen nincs!
Mi: De mi gyakorlaton vagyunk!!
Buszsofőr: Akkor van!
Balatonfüreden: Mi: Nosztorig kérünk jegyet!
Buszsofőr: Az hol van????
STOPPOLÁSOK
Mariann, a gyakorlott stoppoló ült elől, Éva hátul. Beszálláskor a srác
figyelmeztetése: Vigyázz hátul a kutyára!
Éva kereste a plüss kutyust. Menet közben ijesztő morgásra lettünk figyelmesek.
Mint kiderült, a csomagtartóban egy klausztrofóbiás Rottweiler ücsörgött. Ettől
kezdve Éva stoppolt.
SZÜLÉSZET
Gyakorlat
Mi az a double protection?- tette fel a kérdést Vereczkei.
Két kondom !!(??) - hangzott a bizonytalan válasz?! Anettől.
A mesterséges megtermékenyítésről beszélgetünk, ill. a spermiumdonorokról.
Azért nem lehet bárki donor. A minőséget az intézet dolgozói garantálják büszkélkedett Keresztúri.
Mikor kell UH vizsgálat?-kérdezi a gyakvez.
Anatómiai viszonyok tisztázására, pl.: ha az uterus a nyakában van! - válaszol
Attila.
Testreszabott referátum.
Éva előadásának a címe:Ondológiai vizsgálatok
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PULMONOLOGIA
Az utolsó előtti gyakorlaton kissé elszabadult a csoport. Mozgósítottuk a kezelő
összes mozdítható tárgyait!(tű, fecsi, Lidocain,stb.)
Aci: (mindenre gondoló csopvezünk): - Kié ez a fonendoszkóp? ITT NE HAGYJA!
Tündi: - A gyakvezé, Somfaié.
Aci: - Ja, akkor ITT NE HAGYJUK !!!
NÉPEGTAN
Kiselőadások kiosztása:
Zsuzsa? A sebész? Ő majd kap egy kis nosocomialistü- határozott Barabás Kati.
A projectmunkákat válogatjuk ki a gyakorlaton.Ricsi közben magában beszél,mire
Barabás Kati odafordul hozzá:-Vannak ám pszichiátriai kórképek is! !!!?
Barabás Kati lelkesen magyaráz a dohányzás káros hatásairól. Éppen a részletekbe
bonyolódna, Attila azonban unottan siettetve a téma lezárását megjegyzi : Ebben
a csoportban senki sem dohányzik!(magában: semmi helye további szócséplésnek).
Imádom a csoportot! - jött a válasz és folyt tovább az előadás.
ORTOPHEDIA
Aci csápol Czipott háta mögül, hogy fejezzék már be a gyakorlatot. Czipott
észreveszi és kérdezi:
Maga még maradni akar? Szólok az ügyeletesnek !
Aci csillogó szemmel válaszol: -Attól függ , hogy ki ügyel!
RADIOLOGIA
Attila boldogan jön ki a Rektortól, 5-öst kapott.
Bitó Kati: Remek, ma még senki sem kapott ötöst! Ki volt a gyakvezed?
Attila : Hát te!!!
NYÁR II.
Még nyáron is éltek bennünk a IV. év emlékei. Aggtelekre az út egy Ragály nevű
településen keresztül vitt. Éva tanácsa:menjünk Járvány felé!
Olgi, Éva és Zsuzsi nagy- nagy kirándulásokat terveztek nyár közepére. Sajnos
esett az eső, így a napok nagy részét a Marokkó játék mellett töltötték. Olgi
sokadik rontásánál egyszer csak felkiáltott:B. meg elrontottam! Ez volt az első
csúnya szó, amit Olgiból a 4 év alatt ki tudtak sajtolni.
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NEUROLOGIA
Gyakorlat. A diplópiás beteg Dibó Györgyhöz súgva:
Tudja doktor úr, elárulom magának. Nem azzal van baj, hogy néha kettőt látok a
feleségemből, hanem ha azt is kétszer kell meghallgatnom amit mond.
Gyakorlat elején a gyakvezre várva:
Előzmény: Attila elsős korunk óta banálisnak tünő mélyértelmü kérdéseivel bombázza éppen bambuló csoporttársait. Pl: Mikor mostál hajat?; Szereted a mitokondriumot sütve?; Hány éves vagy? stb.
Ricsi: Hány éves vagy? Zsuzsihoz fordulva.
Attila: Elloptad a fazonomat ! (Ricsihez) Ezt én szoktam mondani.
Anett: - Hát Attila ezt már régen mondtad. Azt hittem megjavultál végre!
Attila: - Én meg, de a Ricsi meg itt recidivál.
A beteg körül tolongunk, miközben a 12-es csoport is megérkezik.
Dibó megnyugtatja a másik gyakvezt:
Réli, ne izgulj, én 2-3 perc alatt elmegyek. !!!?
Kisagyi tünetek vizsgálata. Éva próbálja jegyzetelni az elhadart próbákat. így orrujjhegy próba helyett orr-hüvely sikeredett.
Szünet utáni hétfő, Tajti helyettesít gyakorlaton. Miután sokadik kérdésére sem
kap választ, véleménye a csoportról: Ti csak a Kiskegyedet meg a Nők Lapját forgatjátok!!
Tajti a beteghez: Nyújtsa ki a szemét!
Tajti Évához : Mért fested meg az agyereket ?
Éva csodálkozva : A gyereket?
Aci és Attila Kos szigetéről beszélget.
A c i : Kiről is híres?
Közben a hátuk mögött Vécsey prof. : Ki is a gyakorlatvezetőjük?
Attila hangosan felkiáltva: Hippokratész!
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Vécsey prof. megkérdezi: Járnak előadásra?
A csoport bőszen bólogat: Illgen!
Miután a prof. Elégedetten távozik, Zsuzsi megkérdezi : Ez meg ki volt?
A gyak.vez. okos dolgokról beszél.
Attila: Micsoda? Még soha nem hallottam róla!(Pedig ez is ritkán fordul elő!)
Dibó : Mondd még egyszer! Ezt olyan jó hallani!
Dibó : Fáj a feje. Melyik feje?(füle helyett)
FERTŐZŐ
A Fertőző Kórházban sem hazudtoltuk meg önmagunkat.
1: Elemeltük a reklámjegyzettömböket.(kollektíven) (Nem mindenkinek jutott.)
2: 10 emberből egy hozott fonendoszkópot.
Ezek után A c i : És a tudásunkat még meg sem mutattuk.
Fodor Domonka egy beteg referálása szólítja fel Évát. Éva belekezd, miközben
Ricsi el van foglalva valami mással.
F.D. Ricsihez: -Figyel ?
Ricsi: -Igen!
F.D.: -Mereven?
Ricsi vörösödik!!
Attila bősz bólogatással kiséri a főorvosnő magyarázatát ill. sanda pillantásaival
próbálja lelesni a lázlapról a laborokat. Néha egy-egy számot is kibök.
F.D. a csoporthoz: Idegesítő ez az ember, nem?
BELGYÓGY. GYAKORLAT
V. év dr Gurzó rákacsintva egy erősen obes. betegre:
Kövérek vagyunk, de gusztusosak! ????
UROLOGIA
Első gyakorlat. Létszám 6 fő.
Toldi: Maguk hányan vannak a csoportban?
Mi: 10-en
Toldi (felháborodva): Maguk több mint 50%-os részvétellel vannak itt? Jobban
szeretem a kiscsoportos foglalkozásokat.
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Ezen felbuzdulva négyesével felváltva jártunk gyakorlatra. Azóta minden gyakorlaton az első tízperc azzal telik, hogy bizonygatjuk MI VAGYUNK A 10-ES CSOPORT. ( Ugyanis mindig akadtak számára új arcok.)
Mariann és Éva referál a betegükről:
A bácsit ötször műtötték a vásárhelyi urológián, majd 2 hónap múlva a neurológiára került.
Gyak. vez.: -Ez valószínűleg úgy fordulhatott elő, hogy a mentősök kérdésére: No
hová vigyük bátyám?, -Mindegy, csak NE UROLÓGIÁRA !
Toldi egy vizes kancsóval szimulálja Mariann Uroflow-ját. Csurgatás közben
Ricsi észrevétele: - No de Mariann , legalább a nadrágodat letolhattad volna!
BŐRGYÓGY. GYAK:
Tündi anamnesis felvétel közben a beteghez :
Mióta van az a kis folt ott ?
Beteg : Vagy úgy egy év óta .
Tündi: És hol jelentkezett először ?
Beteg : A háziorvosnál....
A belgyógyászat radikalizációja :
Anett kérdezi a beteget: Műtétje volt ?
Beteg : Nem volt. Illetve hát gyerekkoromban kivágtak itt az államon egy kelést.
Anett: És belgyógyászati műtétje nem volt ?
Zsuzsi a beteghez: Kezelték valamivel ?
Beteg : A Bertényi Kamillónál voltam , tudják , aki ....(iniciáló konfabuláció )
Zsuzsi sietősen legyint: Az nem lényeg...!
PSZICHIÁTRIA GYAK:
Gyak. vezér: Elmondom a dopamin receptorok genom lokalizációját, mert a prof
mindig ezen szokott lovagolni! A Dl receptor az 5. kromoszómán van , a D2 a 11.
krsz-n. A D3 rec. A l i - ediken...
Zsuzsi : Az már egyszer volt !
SZEMÉSZET GYAK:
Gyak. vez . Évát kérdezi, aki a synoptophornál ül : Na, mit látsz ?
Éva : Homályos farokkal egy egeret !
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II. Ami a csoportbulikon történt
STEFINÉL:
Alapozás után.
Anett és Mariann beszélgetése:
A: Ha lenne megfelelő PEPSI-s kupakom, megvenném a piacon az összes jó hapsit.Egy HIV teszt elég lenne
M: Nekem egy IQ teszt is kellene.
A: Meg UH lelet is kéne. Levennék egy átmérőt. 9 cm elég lenne . .Mármint BP
átmérőből...
Erre már a fiúknak is elakadt a lélegzete.
Anett: Attila egész délután Treponémázott, én meg jó befogadó voltam...Mármint
nem úgy!
Anett: Ricsi, megvan még az új barátnőd vagy már továbbadtad?
Vacsora közben: Már a poharamban van egy tészta!- Mariann
Ricsi : Működik a reflux !
Koszorús költőnk, Attila: Kedves , öreg kiskacsa, ne hozz minket zavarba.
Lássuk, ki mit vett le Stefi könyvespolcáról!
Zsuzsi - Nosocomiális fertőzések
Aci és Ricsi vetélkedett egy szerelmes verseskötetért.
Mariann és Tibi -A házasélet ABC-je
Anett és Olgi- Káma Szutra
Anett hozzáfűzte : Ezek anatómiailag megoldhatatlan helyzetek.
Attila : Mostanában sok üstökös látható. Aci elcsodálkozva néz.
Ricsi erre : Aci biztos csak a tököst látta !
Anett: Ricsi, biciklivel jöttél? Felülhetek a nyergedre?
A büszke demonstrátor :
Stefi biokémia könyve arany színű ragasztóval van megragasztva.
Erre Attila: Örülök , hogy a Biokém. Könyved aranykeretbe van foglalva !
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Anett és Zsuzsa a Káma Szutrát tanulmányozzák.
Stefi megjegyzi :

Sebészet? Nem. Szex. De itt is van behatolás. Méghozzá

invazív!
Beszélgetést folytattunk az élet nagy dolgairól.
Ricsi: Kemény dolgok ezek.
Anett későn érkezve kérdőn néz Ricsire.
Ricsi legyintve : Hosszú!
Anett: Hosszú meg kemény is ?
Anett kajánul vigyorogva Stefinek : Sokszor beakadt már?
Stefi megrökönyödve: Hogy mi?
Anett: Hát a lemezjátszó!
RICSINÉL:
Konyha:
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Attila a földön matat. Anett közli, hogy fáj a nervus pudendusa. Attilára nézve így
szól.
Te az Évi n. pudendusát vizsgálod vagy a Ricsiét?
STEFINÉL II: „
Attila bókja: Anett, te világosban is szoktál futni? Nem szoktak kiröhögni?
Attila Stefinek: Már régen a feleségem lennél, ha nem fiú lennél!
Anett bókja: Jó vagy Ricsi, ahhoz képest, hogy fickó vagy!
Ricsi sütijének krémje a bicikliére folyt.
Erre Zsuzsi: Szívesen lettem volna a sárhányód, Ricsi!
Anett- Minden relatív- jeligére
Elsőben én is kis pedál voltam, még 3/4- 8-ra jártam előadásra, nem 8-ra!
Anett: Attila, te mindig visszatérhetsz rám!
A jövő sebésze :
Ricsi : Gyermekkorom óta mindent szétszedek apró darabokra.
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Anett: Ennyi erővel kukás is lehetnél!
Ricsi: ...lepalpálta mammálisan...
Ricsi: Nekem mindig vizsgaidőszakban jön meg az ízlésem.
Anett: Ha nekem csak vizsgaidőszakban jönne meg!
ANETT BULIJA:
ÉVKÖNYVÍRÓ
Attila a buli legelején: Ne gyere közelebb, mert dudorodik!

4 6 XY-jaink!
Aci kérdőn a régmúlton gondolkozva: De azt kinek is mondta?
Erre Éva méltatlankodva: Kinek, kinek?! Hát Anettnek!
Anett:-És arra emlékeztek, hogy mit kaptam

Attilától elsőben télapóra. Egy

könyvet: Szüddhártat
Aci: Milyen hártyát?
Aci felháborodva: Emlékszem, mindig buli után volt az a K

szövettan!

Furák Józsefre és azokra a vidám sebészet gyakorlatokra emlékezve. Mindenki
csak a szépre emlékezik.
Zsuzsi : Emlékeztek? Versenyeztünk, hogy ki iratja alá az indexeket ! Aci nyert!
Mariann: Nekem megvizsgálta a hasamat!
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Tündi: Nekem meg a kezemet simogatta meg!
Erre Stefi: Ezek a nők!

\A
A hab a tortán
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Bólya László

Dancsok Anita

Garami Attila

Horváth Andrea

Kaszás
Annamária

Kincses Lajos

Lencse Gerda

Lugosi Henrietta

É5
Palicsek Zoltán

Szövérfi
Zsófia

&
éík
Papp Ferenc

Verdes Viktória
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Biológia gyakorlat:
. Demeter Józsi gyakvez otthagyja a csoportot 5 percre. Loky felkapja a zöld színszűrőt és elkezdi dobálni ( fej- vagy írás ?). A színszűrő leesik. Fej! D.J.belép a
terembe. Nagy lapítás. - Mennyit ér egy zöld színszűrő?
- Annak eszmei értéke van! Miért?
- Mert eltört!
. Krisz - Krosz kérdezi Pafferitől:
- Voltál már nővel ?
-Hol?
-

? ?

Biokémia:
. Zoli gyakorlat előtt a táblára felírt adatok közül letörli az egyik kétjegyű szám
első tagját. A csoport nagy buzgón titrál, inkubál, számol, de az eredmény mindenkinek rossz. Ferdinándy Péter gyakvez rosszallóan csóválja a fejét, majd ránéz
a táblára:
- Melyik volt az a barom ...?
. F.P. magyaráz a 2. Biokémia gyakorlaton. Laci feláll, odamegy a csaphoz és
iszik. A csoport lemeredve várja a reakciót.
- Van pohár, ha kérsz! ( Na, ettől a pillanattól lazára vettük a biokémiát! )
Anatómia:
. XY elindult vékonyka tudásával anatómiából vizsgázni. Aznap a rettegett Tóth
Lajos irtotta a népet. XY, tételeit meglátván, bedobta a B tervet:
- Tanár Úr! Addig kérdezzen, amíg kettes nem lesz!
Tóth Lala hajlott a dologra. Kérdések röpködtek, a válaszok inkább csak vánszorogtak. XY a végén passzolt.
- Nos Kolléga, most kettes! Igaz volt már négyes is!!!
. Szövettan gyakorlaton a hátsó sorokban morajlik a csoport. Penis Sinister ( az
öreg anatómus) két szökenéssel ott terem és Gerdát, a zaj fő forrását az első sorba
ülteti.
- Kollegina! Mutassa csak meg az Ogatha -mezőket!
Gerda lázasan keresni kezd, majd felcsillanó szemmel rámutat a tárgylemezen
egy filctollpöttyre.
- BARBARIZMUS!!! - kiált P.S.
• Másod év végén a vizsgaidőszak legvéresebb napja. 100%-os bukás!
A rajtnál ketten voltak, ám nyolc óra előtt pár perccel az egyik próbálkozó
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megfutamodott.
Lala nem tágított. Vesztére! Három órás kemény küzdelem után elvérzett a
herén (szövettan).
Angol:
Elsőben, az első hetek egyikén. Loky odacsúsztat egy cetlit Pafferinek:
- Are you busi?
-

? ? ?

Másodikban - téma az egészség. Tanárnő kérdezi:
- What is your favorité toothpaste?
- Colgate.
- Signal.
- Blend-a-med extra fresh.

Mire Pafferi: - Gabi!
-

? ? ?

Kémia:
Mi inkább a Nem-Egriben titráltunkü
Élettan:
1. Demó: Mari Zoli felteszi első kérdését. X passzol. Felteszi második kérdését. A
válasz ismét késlekedik. Mire M.Z. rázendít: - Repül az idő, de nincs egyedül, te
vagy aki most vele repül...!
2. Egy másik demó alkalmával X próbálja bizonygatni apró tudását. Időközben,
egy galamb száll a párkányra. - Ha tízig nem repül el, megkapod a kettest! - szól
Mari Zoli. A csoport mereven koncentrál a galambra. X számol és reménykedik.
9-nél M.Z. odamegy az ablakhoz: - Hess-hess-hess!
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A 11-es csoport - képekben
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Veréb Klára
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László Péter

k

Néhány jellemző idézet csoportunk tagjairól
Ági

"Óriási ötletem volt reggel, de nem tetszett."
"Egy határozott 'talánnyal' felelhetek."
"Soha ne mondj semmi jelentőset. Biztos, hogy tévedés."

Laci

"Ó, én... én nem vagyok önmagam ma este. Nem tudom ki vagyok. De egy
rossz mozdulat és a magáé."
"Mindent le kell egyszerűsíteni amennyire csak lehet, de nem jobban."
"A normális gyerek jellegzetessége, hogy nagyon ritkán viselkedik normálisan."

Léna

"Amikor először belenéztem egy szótárba, azt hittem, hogy ez egy vers,
ami mindenről szól."
"Azért szeretek elalvás előtt olvasni egy kicsit, mert utána már folyton
elfelejtek lapozni."
"Ha csak a felét hiszed el annak, amit hallasz, akkor okos vagy. Ha tudod,
melyik felét hidd el, akkor zseniális."

Peti

"Minden sikeres férfi mögött egy nő áll."
"Az átlagos, egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt fél nyolckor felkel és
pocsékul érzi magát."
"Aki nem érti hallgatásod, valószínűleg nem értené a szavaidat sem."

Bebe

"A jövő héten nem lehet válság. Teljesen be vagyok táblázva."

Aj ni

"Nem hinném, hogy tud úszni. Biztos, hogy nem bírná elég sokáig csukva
tartani a száját."
"A kutyán kívül a könyv az ember legjobb barátja. A kutyán belül olyan
sötét van, hogy nem lehet olvasni."
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Kata

"Őszintén szeretem magamat, és nincs okom feltételezni, hogy érzéseimet
nem viszonzom."
"Semmi értelme a sikernek, ha nem száll a fejünkbe. Arra való."
"Ha a férfiak menstruálnának... akkor persze a menstruáció irigylendő, dicsekvésre méltó férfias esemény lenne: a hapsik azzal hencegnének, hogy
milyen sokáig és milyen sokat."

Krisztián

"Legnagyobb keserűségemre minden nap egyre bölcsebb leszek."
"Épeszűnek lenni talán nem sok előnnyel jár, de az egyik közülük
az, hogy tudjuk, mi a vicces."
"Tudod, azért sajnálom az alacsony embereket. Ha esik, ők tudják
meg utoljára."

János (A Főnök)

"Az ember egyetlen vigasza ostoba cselekedeteiben a dicséret, amivel önmagát jutalmazza értük."
"Soha nem másztam semmiféle szamárlétrán. Sikeremet
pusztán a gravitációnak köszönhetem."
"Ha Isten hímnemű, akkor a hím az Isten."

Csirip "Ha meghalok, a testemet a tudományos fantasztikus irodalomra hagyom."
"Ha senki nem látja, hogy megeszed, nincs benne kalória."
"Egyszer elhárítottam egy randevút, mert valaki olyanra vágytam volna,
aki az illetőnél közelebb helyezkedik el a táplálkozási lánc csúcsához."
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Csoportunk mottói
"Nem igazán számít mit tanulsz, feltéve, ha utálod."
"Csak egyetlen személyt okolhatunk - egymást.
"Nem erényeink, hanem hibáink és gyengeségeink révén találunk egymásra és
lelünk együttérzésre... Az ostobaságaink egyesítenek minket."
"Fel tudod fogni, hogy valahol a világon létezik a világ legrosszabb orvosa. Ez így
kell hogy legyen. És ami még kínosabb, holnapra valaki bejelentkezett
hozzá."

(A fenti idézeteket a következő könyvekből válogattuk: Csitt! Egy fehér lovat hallok közeledni. /Biográf, 1995/ és Olyan kicsi krumplik vagyunk... /Biográf, 1992/)

Az első gyakorlatok mindig nehezen kezdődtek. Már a nevek felolvasása is problémákat okozott...
Elek Ágnes - ez volt a beetetés, hogy mind ilyen könnyű lesz majd...

Intzédy László - Ipszédi? Ixédi? Iccédi? Mi a mai napig sem értjük mi itt a gond.

Ivleva Elena - Hát ez meg milyen náció? Kérdezték sokan, bár a kiejtéssel senkinek nem volt nehézsége

László Péter - végre valami magyar!

Obál Izabella - Az az Obál?

Rózsási Ajnácska - Hát ez meg milyen név? Mire Ajni minden gyakorlatvezetőnknek elmondta: "Ez egy ősi magyar név. Huba vezér nyilazó leányának volt a
neve. Gömör megyében (Szlovákiában) áll Ajnácskő vára." Mindezt már másodévtől kezdve az egész csoport fújta Ajnácskával együtt.
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Sisák Krisztián - Rendszeresen Krisztina lett belőle. Csak akkor ijedt meg a névsorolvasó, mikor erre egy jól megtermett fiatalember jelentkezett.

Scherer Katalin - Ezt meg, hogy kell kimondani? (A műveltebbek egyből "sérer"re vették a figurát)

Szerb János
Veréb Klára - utóbbiakkal adódott a legkevesebb félreértés.

Ha valaki netán ismeri a magyar ABC-t, láthatja, hogy van itt is némi diszkrepancia. Merthogy hogyan került a "Sisák" a "Scherer" elé, ezt már meg nem mondhatjuk. Eleinte Kata még izgatta magát emiatt és minden gyakorlaton hangoztatta
igazát, de aztán be kellett látnia, hogy ez már így lesz amíg ki nem járjuk az egyetemet. Hát igen, ha valakit egyszer elkönyvelnek valahová...

Szemelvények néhány jelesebb tantárgyunk aranyköpéseiből

Latin
Villányiné: Ági! Mondd azt, hogy bordatörés!
Ági: Fractura borda.
V.: Na de Ági!
Á.: Fractura bordae!

Villányiné: János! Mondja, hogy van a nyílás latinul?
János: Hiatus, -i nominativum
V.: Micsoda? Hát, hogy van az, hogy semleges nem?
J.: Nominatív.
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Villányiné igyekszik némi aktivitásra buzdítani bennünket:
V.: Na, gyerekek! Mondjatok még -us végű főneveket!
Krisztián: Busz, pusz, nyusz-musz!

Ajnácska pizzát süt
nekünk...és/vagy talán gyermeket
vár?"

Anatómia
Pali bácsitól sok okos dolgot és szép magyar kifejezést hallhattunk hétről hétre a
gyakorlatok idején. Néhány ízelítő emlékezetes szavaiból:
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P.: Gombolja már be azt a k...va köpenyt! Mi a maga apja? Pártvezető, hogy lopja haza a zsírt?!

Gabi: Pali bácsi, honnan szerezhetnénk koponyát?
P.: Ereggyetek, oszt ássatok magatoknak!

P. (Jánoshoz): Hogy írsz má', fiam? Olyan közel vannak, hogy ba...nak a betűid!

P.: Nekem ne mondja azt, hogy köszönöm, mondja inkább azt, hogy picsa! Mert
köszönömmel már tele van a padlás.

P.: Vannak ebben az intézetben tanársegédek, adjunktusok, docensek, kandidátusok meg nősténydidatusok.

P. (ismét Jánosnak): Maga nyámnyadtovics, sose gazdagszik meg! (Ez egyszer,
lehet, hogy Pali bácsi tévedett?)

j&SI
János szeretett volna egy kis húst is
rakni arra a pizzára
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Szövettan:
Jójárt Julianna: Minek a metszete ez?
Csirip: Köldökzsinór.
J.J.: Majdnem! Penis.

PS: Mivel festődik a kehelysejt?
Gabi: (Hosszas gondolkozás után sem jut semmi az eszébe) Passz.
PS. Igen! Csak nem passznak, hanem PAS-nak ejtjük!

Az anatómia gyakorlatok mindig kultúrára ösztönöztek bennünket:

A kultúra előtör I.
Krisztián: Hol voltál, Gabi?
Gabi: WC-n.
K.: Legalább jó mákos lett?

A kultúra előtör II.
Szulics: Képzeld Csirip! Viszketett az orrom, gondoltam megvakarom.
Csirip: És?
Sz.: Megvakartam, és egy ekkorát húztam ki belőle. Nézd!
Cs.: !!!
Szulics, kedvencünk, gyakran kereste a megoldást a gyakorlatok alkalmával világmegváltó kérdésére: Vajon gumikesztyűből tőgyet jobb csinálni, vagy labdát?

Ha már Szulicsnál tartunk, véleménye egyik gyakorlatvezetőnkről (nem anatómia!):
Fa...a gyerek ez a hy-man!
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Pizza vomitus. Amint később kiderült,
nem is volt olyan rossz.
Bebe, Szulics és Csirip boncol. Szulics dirigál (és életében először lapozgat a tájanatómia könyvben), a két lány dolgozik.
Bebe: Át kell vágni a felső izmot?
Szulics: Persze, persze. A képen is így van!
Bebe átvágja, és elmélyülten dolgoznak tovább. 5 perc múlva Pór tanár úr arra sétál, s munkájukat látva földbe gyökerezik a lába. Mérgesen hörög: Ki volt az a ...
, aki átvágta a m. sartoriust? A két lány megszeppenve néz körül, de Szulics Péterünk ekkorra már szőrén szálán eltűnt.
u

Csirip bőszen meséli Bebének:
Cs.: Az eszkimók már az őskorban végeztek küretet rozmáragyarral.
Ajnácska közbelép: Mivel?
Cs.: Rozmáragyarral.
A.: Kik?
Cs.: Az eszkimók.
A.: Mit?
Cs.: Ahh....
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Dimák Sándor (Sada) még az első hetekben a hatos csoporthoz igazolt. Vizin Gabi és Szulics Péter az Orvosi Biológia oltárán véreztek el
Anatómia vizsgák emlékei:
János imígyen kezdte élete első anatómia vizsgáját Pór tanár úrnál:
J.: Én ezt az anyagot a Kis Ferenc féle Rendszeres Bonctanból tanultam meg.
Pór tanár úr: Engem a legkevésbé sem érdekel miből tanulta, csak mondja már!

Péternek ondózsinórt kellett bemutatni: mélyen benyúlt, majd magabiztosan előhúzott egy tömött, szűk lumenű, porckemény tapintatú képletet... nagy fájdalmára
azonban találmánya cukorspárgának bizonyult.

Csirip Bebéhez anatómia vizsga előtt:
...és összeköti őket a lig. coracofemorale.
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Kémia
Gyakorlaton:
Helyettes gyakorlatvezető volt benn, aki nem éppen szépségéről volt híres:
Gyak.vez.: Vigyázzatok! Ezzel a keverékkel én is robbantam már!
Krisztián (halkan): Látszik.

Logika:
Bebe: Gabi! írd már be, hogy a szaharóz balra forgat és nem jobbra!
Gabi: Ide írjam be, hogy balra forgat, hogy a szaharóz jobbra forgat?

Biofizika
Bor Pál Lacihoz: Mi az a redox potenciál?
L.: ??
B.P.: Vörös marha nemzőképessége.

Bor Pál szerint mire jó a surfactant? Ha nincs, olyan lesz az alveolus, mint egy
összetapadt koton.

Társcsoportunk két aranyifjának beszélgetését is volt alkalmunk kihallgatni:
Az érdeklődő: Voltál már nővel?
A hozzáértő: Hol?

Biokémia
Szulics félévkor bemegy az intézetbe halasztani. A folyosón szembe találkozik
gyakorlatvezetőnkkel, akit valami csoda folytán felismer. Udvariasan megszólítja:
"Elnézést, Dr. Kiss Zsuzsannát keresem." Gyakorlatvezetőnk elmosolyodik: "Engedd meg, Péterem, hogy így fél év után bemutatkozzak: Dr. Kiss Zsuzsanna .vagyok."
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Élettan
Kérdés: Hogyan lehet hemolizálni?
Válasz: Mechanikailag.
K.: És hogy?
V.: Rázással.
K.: És az emberben?
Csirip: Tánc közben!

Vizsga:
Jancsó Gábor: Hogyan állapítja meg, hogy valaki valóban éhségsztrájkot folytat?
Csirip: Vért veszek tőle!
J.G.: És ha nem akarja megszúrni?
Csirip: (Miközben vele szemben ülő gyak.vez.ünk óriásikat sóhajtozik - csak nem
acidózisa van?) Megfogdosom, hogy milyen vastag rajta a zsírréteg.

Bari Ferenc Gabihoz: Na de mégis! Milyen is az az extrasystole?
Gabi nagyokat néz és hallgat.
B.F.: Gondolkozz! Mégis, hogy nézhet ki?
Gabi: (szokásos "csöndes" egyszerűségével) Hogy őszinte legyek, fogalmam
sincs!

Gabi: Nem tudom, mire gondoljak.
Bari F.: Arra, amire kérdeztem!

Jánost mindig a magabiztosság vezérelte élettani tanulmányain:
Bari F.: Mi a véralvadás első lépése?
János: A fibrinből fibrinogén lesz, ...
B.F.: Biztos?
J.: Biztos!
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(Vagy mégse?) Másik esete:
B.F.: Na most akkor mit okoz?
J.: 1. Tachycardiát...illetve bradycardiát.
J.: 2. Hypertoniát...illetve hypotoniát.

Kísérleteink is igen sikeresek voltak: Ajnáeska pozitív Fehling reakciója mintaszerűen váltott színt forralás hatására, az eredményt ma is láthatjuk a gyakorlatos terem plafonján (szerencsére mi magunk megmenekültünk ügyesen elkerülve Ajni
rotyogó kémcsövének akaratlanul is minduntalan felénk forduló száját.)

Vérvétel kapillárisból. Bella Szulicstól vett vért. A gyakorlati útmutatás így szólt:
finoman az ujjbegyet megszúrjuk. Bebe nekigyürkőzött és szúrt. A tű hegye a
csonton koppant.

Etika
Megtudhattuk, hogy a házasság: szerződés egymás nemi szerveinek használatára.

A gyakorlatokon igen nehezen tudtunk aktívak maradni általában. Egyik gyakorlaton, egy előző esti jól sikerült csoportbuli után Csirip elszundított kedvenc foteljában. Arra ébredt, hogy leesett a feje a karfáról. Riadtan nézett körül. Megnyugodva konstatálta, hogy Péter a szemközti széken serényen törölgeti álláról a jóízű
alvás közben kicsordult nyálat...

Pszichológia
Néhány fiú magánügyi problémákkal fordult tanárunkhoz. Kis Sándorhoz. Válasza
ilyeténképpen hangzott: "Csak csináljátok és szorítson!"
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Házias medikák buzgón pucolják a krumplit a paprikáshoz
számos csoportbulink egyik nevezetesebbikén
Kórbonctan
Néhány örökölhető cím:
Ági: Sopánka
Laci: A buzgó (tehát öö..., szóval öö..., vagyishogy ööö)
Péter: Néma bika
Bella: Az észrevétlen
Ajnácska: Az ügyeletes undorodó
Krisztián: A (hideg) sebész
Kata: A kíméletlen
János: A boncterem Paganinije (Ez bele, az bele, itt is van a végbele)
Csirip: Az ügyeletes fröccsöntő

Első látogatásunk a boncteremben Tiszlavicz doctor vezetésével:
Belépünk, s izmos, mindenre elszánt fiatalembert pillantunk meg,-aki rágógumizva, vadul tépkedi a belső szerveket. Kíváncsian körülálljuk a boncasztalt. Hirtelen

203

mozdulattal, nagy cuppanás kíséretében előrántja a kismedencét miközben sikeresen beteríti trutymóval mind Tiszlavicz doktort, mind saját magát. Borzadva nézünk össze. Ki lehet ez a hentes? Következő alkalommal gyakorlatvezetőnket ismerhettük meg benne (Karsai László).

Boncteremben:
Dr. Zábrák: Hogy hívják a vérszékelést?
Mi: Hematorrhea
Z.: Nem, nem. Szép Heléna után melaena.

Dr. Zábrák: Itt van ez a beszűrődés, agyagsárga. Tehát mi van benne?
János: Agyag.

Zábrák doktor megpróbálja meggyőzni Ajnácskát:
Z.: Milyen anyagok raktározódnak a sejtekben?
A.: Lipofuchsin.
Z.: Fuscin!
A.: Igen! Fuchsin!
Z.: FUSCIN!!!
A.:.... (De állítólag megjegyezte.)

Kórszövettan gyakorlaton:
Karsai L.: A krémest mikor egyem meg, ebéd előtt vagy ebéd után?
Bella: Mindegy, csak ne előttünk.
Mikó professzor úr előadáson:
M.: Elnézést, (szól az első sorban ülő Ajnihoz, aki a könyvből követi az előadást)
ez már azt hiszem a következő oldalon van. Ideje lapozni!

204

rénylet előtt
Mikrobiológia:
Prágai Béla bácsi, számunkra minden idők legkedvesebb és legelegánsabb gyakorlatvezetője.

Béla bácsi (a bunsen égőnél): Nagyon lobog ez a láng, adjanak rá egy kis levegőt!
És Ajnácska automatikusan elindult és kinyitotta az ablakot.

Egyik nevezetes gyakorlatunk alkalmával János és Laci magukra borították a
HSV-2-t tartalmazó vírusszuszpenziót. Nagyon megijedtek ők is, mi is. Ajnácska
vigasztalta őket: "Tudjátok, hogy a HSV-2 recurráló és necrotizáló encephalitist
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okoz?" A két fiú megszeppenve töltötte a gyakorlat hátralevő részét - gatyára vetkőzve az UV lámpa alatt. A többiek bezárva sínylődtek a gyakorlatos teremben és
azt tárgyalták, vajon aerogén is terjedhet-e... Béla bácsi később elmesélte, hogy a
devizás hallgatók a következő héten magukra öntötték a HSV-l-et. Ő erre már
csak azt tudta mondani: "Remélem a kettő keresztreakciót ad."

Anabolikus steroidok? (És fiúk, mi lesz a
termékenységgel?)
Belgyógyászat
Ajnáeska egy beteg belgyógyászati statusáról: A beteg csiklandós és böfög.

Julesz professzor úr diákat vetít előadáson. Clitoris hypertophia képét mutatja be.
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"Ez az övé...csak a kéz az enyém." A következő képnél: "Hm, igen, karácsonyra új
órát kaptam!"

Kovács Attila gyakorlatvezetőnk gondolatai:
1. Mi a jó a nőben?...Hát a bőre: az tartja össze az egész vacakot.
2. A gyulladás jellemzői: rubor, calor, dolor, tumor, Tudor, Vidor és a kis functio
laesa.
3. CIC, azaz keringő immunkomplex...elnézést ceringő immuncomplex.

Gyakorlaton egy öreg, gyomorhurutos bácsiról beszélgetünk. Csirip: "Milyen nyomott, humoros bácsi???"

Csirip panaszkodik, hogy fáj a jobb pajzsmirigy lebenye. A többiek sietve javítják
ki: "Az nem a jobb, hanem a bal!" Mire Kata odaszól Csiripnek: "Már magad is
szemből nézed?!"

"SLE?" Tántorgó autoimmun betegekhez idézett kérdés.

A transzplantációs osztályon tett látogatásunk után ennyi ragadt meg bennünk a
kombinált

immunsuppressiv

Cyclosporin-A).

kezelésről:

PICSA

(Prednisolon,

^^M^B^KKMáfMHMHBHHH

És elkészült a vacsora
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Imuran,

Sebészet
Helyettes gyakorlatvezetőnk hozzánk intézett bátorító szavai:
Gondolkozzatok már, csak van valami a segglyukad és a nyelőcső között!

Gyak.vez.: Hol metsszük ki a nyelőcsőtumort, hogy biztos ne adjon áttétet?
Krisztián: A rectumnál.

Szőke Tamás, igen kedvelt állandó gyakorlatvezetőnk:
"És akkor jön a sebész a budifedő kezével, és azt hiszi, jót tesz."
"A terápia haszna körülbelül annyi, mint a zsíros svájcisapkával történő bedörzsölésnek."
"A féloldali lágyrésztumor terápiája...hemiemberectomia."

Szőke Tamás egy lázgörbére mutatva: Gondolkozzatok! Mije van a favágónak?
(kérdezte, a fűrészre gondolván)
Krisztián: Baltája!
Csirip: Tuskója!

Ortopédia

Másnap miután megnéztünk egy anyaszült mez->

. .
telen kisbabát, akinek előző nap volt műtéte,
v+íi hl* Hr vtfM**,
boj»~s>*
Laci megkérdezi: A tegnapi baba fiú volt vagy
kislány?
^pk'-t.

i
.^v^'Aiko

Ajnáeska válaszol: Kislány, mert fülbevalója
vojt|
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Pulmonológia
A beteg így osztotta ki az őt vizsgáló fiúkat: Nekem nem melleim vannak, hanem
dudáim!
Mire Péter: Igen, duda dextra et sinistra.

Ági undorodik a spirométertől, mert Krisztián véletlenül teleköpte a csövét. Gyakorlatvezetőnk, Polner Éva meghallja és így szól:
Mi az, tüdődarab?

Szülészet

Ági, Ajni és Csirip a szülőszobán.
Mészáros doktor véleménye a méhlepényről: "Olyan, mint egy pizza, csak egy kicsit vastagabb."

Gyógyszertan
Ajnácska a végbélkúpról: Ha kakaóvaj van benne finom lehet!
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Népegészségtan
A közegészségügyi állapotot verssel is bemutatták nekünk:
"A mi falunkban nincs árnyékszék,
szerte szét szarik a népség."

Radiológia
Rektor úr egy szifiliszes nőbeteg calcifikált aorta aneurismáját mutatja dián: "Az
ismételt anamnézis során kiderült, hogy egy felszabadító harcostól kapta, de ahogy
mondta, megérte."

Ajni: A szabad hasűri levegő olyan, mint a vízipók.

Ileusos beteg röntgenképe nívókkal. Selmeczi Andrea gyakvezünk kérdezi, mit látunk a belekben. Ajnácska: Rögöket!

Traumatológia
Bozó Attila gyakorlatvezetőnk szemléletesen magyarázza az oldalsó bokaszalag
szakadásának terápiáját.
"Megvarrni? Most képzeljétek el, kifújjátok az orrotokat: jobbra egy kupac, balra
egy kupac aztán ezt próbáljátok meg összevarrni! Olyan ez, ahogy néhai nagymesterem mondta, mint fing a finghoz."

Bozó Attila
-a reponálásról: "Ahhoz se ész, se erő nem kell...pont traumatológusnak való."
-a vastagbélsérülésről: "Hát aaaz...aaz...az szar."
-egy beteg műtét utáni fertőzéséről: "Folyt a beteg kezelése és a lába."

Simonka professzor úr előadásán hallottuk: "A postmenopausa egy átmeneti állapot." (Hm, hát igen...)
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Ajnácska anamnézist vesz fel egy idős parasztnénitől:
A.: Volt már a néninek tetániás görcse?
Néni: ?!?!?!

Bokatörött beteg alig kezdte el mesélni, hogyan történt a baleset, mikor Ajnácska
közbeszól kérdésével:
Van gyógyszerérzékenysége? (Ajni későbbi elmondása szerint csak fel szerette
volna gyorsítani az anamnézis-felvételt.)

Szemészet
Nógrádi Antal már az első gyakorlaton meghozta kedvünket a tárgyhoz (bár eme
első gyakorlatra gyülekezve Krisztián megjegyezte, hogy már megint olyan amatőrök vagyunk: tolongunk itt az első gyakorlaton, mint az elsősök.) íme gyakorlatvezetőnk néhány mondata, mely megragadta figyelmünket:
"Vegyük először a gerinceseket: csiga-biga, aztán a rovarok...

h

A csigának panoráma látása van. A két kép annyira nem passzol, hogy tiszta szerencse, hogy a csak 17 neuronja van, mert egyébként biztos pszichopata lenne belőle.
A rovarok roppant boldog jószágok mert tudnak repülni és nem mindig mennek a
falnak.
A retina hátul édesded terrakotta színű.
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A pigmentepithelium egyik feladata, hogy kajáljon, naponta n darab discuslaminát
esz meg.
Az epithelsejtek imádnak basal membránt termelni, hogy azon ülhessenek.
A Müller-sejt őrült módon pumpál, és olyan disznó, hogy a nyúlványai betöltik az
egész retinát."
(A diavetítőn a retina szövettani képe óriási kavalkádnak tűnik számunkra:) "Ez
olyan szép, hogy magáért beszél."

Bőrgyógyászat
Ajnácska eme tantárgyból is kitűnt status leírásaival. íme a történet:
Hétfő. Gyakorlatvezetőnk (Veres Zsuzsanna) utasítja Ajnácskát, írja le a beteg statusát.
Ajni: Jól táplált férfibeteg. Közepesen vértelt nyálkahártyák...
Gyakvez: Ajnácska! A bőrstatus a bőr elváltozásait írja le!
A.: Oké, oké.
Kedd. Gyakorlatvezetőnk ismét Ajnácskát kéri meg...
A.: Jól táplált 45 éves férfibeteg, kp. vértelt nyálkahártyák...

Neurológia
Engelhardt tanár úr először találkozik a csoporttal a második félévben.
E.: Ki az a Véreb, vagy Veréb??
Kata: A másik szobában vizsgál, olyan nagy haja van.
E.: Mi, nagy a feje?
K.: Neem...
E.: Azt hittem nagyfejű, merthogy bagoly mondja Verébnek,...
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KAJAKTÚRA "EGY ÉVEN ÁT"

Tavasz
Borongós hajnalon gyülekezett a csoport az úszóházon. Langyos eső áztatta az utcákat. Mindenki felkészülten jött: Petin hosszú farmer és utcai cipő virított. Csirip
talpig melegítőben; a 7 fős csapatból csak három embernek jutott eszébe fürdőruhát húzni. Gondosan kiválogattuk a kevésbé lyukas csónakokat.

Nyár
Szikrázó napsütés lett mire vízre szálltunk. Szárazföldi műholdas navigátorunkkal
(Kata drótszamáron) folyamatosan tartottuk a kapcsolatot. <4. kép> Krisztián próbált tapasztalt rókát választani evezős partnernek: Bellát. Több km felesleges cikázás után (mikor is Bella kormányzott) helyet cseréltek a vízen való gyorsabb progresszió érdekében. Péter Csirippel indult útnak. Bámulatos köröket írtak le csónakjukkal a Tisza két partja között, ami azonban igen fárasztónak bizonyult. Ajnácska
és Laci sebesen hasították a habokat. A többiek már az Újhídnál készek voltak
visszafordulni, de Ajnácska tartotta bennük a lelket: "Már csak pár száz méter van
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hátra!" Néhány óra és jópár kilométer múlva kezdtünk kételkedni eme állításában.
János ismét a legennivalóbb partnert választotta, aki sajnos nem sokat segített neki az evezésben: János az elemózsiával utazott. Első partraszállás. Vágyakozva tekintgettünk a part felé és megpillantottuk a Paradicsomot: lakkozott stég, homokos
part. Kikötöttünk. János és Laci felderítette a terepet és sietve tértek vissza: "Tűnjünk el! Magánterület!" Miközben Csirip és Laci sietve helyet cseréltek, Csirip egy
csodálatos spárgát mutatott be a két csónak között. Mikor mindenki a csónakjában
volt, ismét nekifeszültünk a lapátoknak. Időközben sajnos elvesztettük műholdas
navigátorunkat, úgyhogy csak többszöri próbálgatásra sikerült megfelelő kikötőhelyet találnunk. László Petit együttes erővel kellett a csónakból kiemelnünk: kb.
húsz liter vízzel átitatott farmerja igen nehéznek bizonyult. Szemüvegét vízcseppek lepték el. Lassan rájött, hogy talán mégiscsak fűrdőnadrágot kellett volna húzni.
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Ősz

Egyre több csoporttag vetkőzött alsógatyára/bugyira. Csak Ajni, Bella és
Krisztián viselt fürdőruhát. Szalonnasütéshez

készülődtünk.

Miután

Ajnácska elhasználta majdnem az
összes gyufát, János kikapta a kezéből az utolsó szálat és pillanatok alatt
tüzet varázsolt.
Előkerült a rendkívül gyanús kinézetű, homokba és szőrbe áztatott szalonna is. Az üdítőket a Tisza

iszap-

ába hűtöttük be. Csodálkozva kerestük őket később: már majdnem palackpostaként végezték a Tisza köze-
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Evés közben szürke fellegek gyülekeztek fejünk felett. Jobbnak láttuk hazafelé
venni az utat, bár Ajni azt állította, hogy ő ismeri ezeket a felhőket, ezekből nem
fog esni. Előrejelzésében gyanakodva valamint az idő előrehaladtát ecsetelve sikerült Ajnácskát meggyőzni a mielőbbi indulás sürgető szükségességéről. Igazunk
volt: félúton hazafelé utolért bennünket az égszakadás.

Tél
Egyre sebesebben csapkodtuk az evezőket. Eleinte a pánik kerülgetett bennünket,
de miután már mindenki bőrig ázott elkezdtünk nevetni. Lassan a röhögéstől képtelenek voltunk evezni. Vészesen közeledett az Újhíd, róla csurgókon ömlött le a
szennyes lé. Csirip hátraszólt Ajnácskának aki kormányzott csónakjukban: "Vigyázzunk, nehogy a csurgó alá kerüljünk!" Ajnácska: "Én nem látom merre megyünk, mert csukott szemmel evezek (a kormányos?!). Kimossa az eső a békalencsémet! (Értsd kontaktlencse.) Röpke két perc múlva néhány hektoliter mocskos
víz zúdult le rájuk. Ettől kezdve Csirip nem volt hajlandó tovább evezni, élvezni
akarta teljes egészében ezt a nem mindennapi fürdőt. A számos megpróbáltatás
után végül visszaértünk az úszóházra.
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Mindenki sietett be a házba száraz ruhát húzni, majd rohanás az autókhoz. Eme
manőver következtében immáron két váltás csuromvizes ruha boldog birtokosai
lettünk. Peti fuvarozta haza Krisztiánt, Bellát és Lacit. Utóbbiak körmüket rágva
figyelték amint Péter egészen közel hajolva a kormányhoz igyekszik párás szemüvegén és az ömlő eső áztatta szélvédőn át megtalálni az utat. A többiek János autójához siettek. János "Vigyázz, pocsolya!" felkiáltással figyelmeztette Csiripet a
közelgő veszélyre, aki csak annyit szólt: "Attól már csak szárazabb lehetek!"

S míg a csoport nagy része a természet viszontagságaival küszködött, szárazföldi
navigátorunk szárazon és boldogan fogyasztotta a többfogásos családi ebédet bázisán.

VÉGE
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KÖNYVÜNK TÁMOGATÓI
MAMBA PATIKA
Szeged, Korda u. 1
Nyitva:
hétfő-péntek 73Q-1 gso
szombaton: 8-12
KÁLVÁRIA
GYÓGYSZERTÁR
Szeged, Kálvária sgt. 38
Nyitva:
hétfő-péntek 8-18
szombat: 8-12

KABAY PATIKA
Szeged, Tisza L. krt. 95.
Nyitva:
hétfő-péntek 730-1930
MAKKÜSHÁZI
GYÓGYSZERTÁR
Szeged, ürtutay u. 4.
hétfő-péntek 8-18
szombat: 8-12
Goodwill
Pharma Ltd.
keres
végzős orvos- és gyógy szerészhallgatókat
orvosokat, gyógy szerészeket, gyógyszertári asszisztenseket,
•

orvoslátogatói,

•

patikalátogatói,

és különböző menedzseri munkakörökbe.
Nemzetközi gyógyszeripari cégekhez.
Várjuk a fém képes angol és magyar nyelvű Önéletrajzokat
az alábbi címen
G o o d w i l l P h a i - n i 11
1026 B u d i p o t ,
T o f o c k o u . 17 I.em.
Tel/Fax 2 1 4 6 3 88

M k l I I 1 1 / DURUI f V
a

MEGSZÜNTETI

A

LEGMAGASABB

KEDVEZŐ

KEVÉS

KÉNYELMES

VASHIANYOS

ELEMI

S

ANEMIAT

VASTARTALOM

FELSZÍVÓDÁS

MELLÉKHATÁS

ADAGOLÁS

(NAPI

2 x 1 )

Új lehetőség
a herpes simplex és papillomavírusok
okozta bőr- és
nyálkahártya-elváltozások
kezelésére.
Ára: 500.- Ft
:EGIS

Az évfolyam
hallgatóinak 300.- Ftl

